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„Omul de geniu lucrează pentru

omul de talent, iar omul de ta-

lent pentru compilator.”

- Nicolae Iorgai
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„Niciodată să nu spui „Niciodată să nu spui 

niciodată!”niciodată!”

Cezar
A. Mihalache

AAsta i-am putea
spune lui Traian Băsescu pen-
tru a-i aminti cât de solemn
promitea că nu-l va desemna
niciodată premier pe Victor
Ponta. Din păcate, acelaşi
lucru ar trebui să-i reamintim
şi noului premier desemnat.
Care, la rându-i, tuna din pos-
tura de personaj „Che Ghue-
vara”, pe care îl interpreta
strâmb într-un roşu (ne)so-
cialist, că nu va fi premier
decât după ce va pleca răul
răului politic dâmboviţean.

Aşa că, lucrurile, din
nou, se echilibrează! Şi dacă
s-au reglat ele în minutele şi
minuta (!) de discuţii dintre cei
doi de dinaintea pomposului
anunţ, să vezi ce bine vor
„coabita” interesele acestora
de acum înainte. Ba, s-ar
putea ca preşedintele să
găsească în Victor Ponta acel
premier la care visează!

„Niciodată să nu spui
nicodată!”. Şi totuşi, Traian
Băsescu a spus-o! Dar nu
prea putem să-i râdem, în
nas, trimiţându-l la colţ pentru
felul în care a fost la rându-i
pus la zid de către opoziţie.
Sau, mai trist, de părţi din pro-
priul partid şi structuri din
cadrul minorităţilor lui dragi.
Nu-l putem ironiza pentru că
este evident că preşedintele
chiar a gândit această
mişcare. 

Şi a manipulat lu-
crurile pentru a ajunge în
acest „impas”.  Iar acel
„niciodată”, pe care i-l trântea
lui Victor Ponta în nas, se voia
de fapt o provocare. O
stârnire a orgoliilor tânărului
politician.

O capcană în care
Victor Ponta a intrat pe de-a
întregul. Că s-a băgat el în
cuşca politică a Cotrocenilor,
voit ori nu, nu ar fi o problemă.
Trist este că trage şi PSD-ul
după el.

De fapt, capcana este
bine întinsă. Şi nu-l vizează
pe Victor Ponta ca personaj.
Pentru că nu este el atât de
important. Nici măcar pentru
propriul partid, darămite pen-
tru Traian Băsescu. Jocul de-
a şoarecele şi pisica se va
derula însă la capătul iţelor
împletite în ghemul USL. Nu-
mirea lui Ponta, deşi îi
generează acestuia poate
satisfacţii de moment, pe care
nu le-a trăit nici măcar în tim-
pul scurtei sale cariere de
copilot trecut pe post de spec-
tator, împinge PSD-ul în

ţintarul guvernamental al
reproşurilor din popor. Pentru
că, da!, ţara, de la pensionar
la şomer, de la mame la bol-
navi, îşi va aduce acum am-
inte de promisiunile fără
acoperire făcute de Victor
Ponta. Care, ori de câte ori
guvernele Boc şi MRU
meştereau câte un matrapa-
zlâc, nu se lua de guler cu
aceştia, ci sufla calm în ceafa
pensionarului, bugetarului,
şomerului şi bolnavului de
cancer că va rezolva opoziţia
totul din prima clipă în care va
ajunge la putere.

Or, ţara este deja atât
de nerăbdătoare încât, nu va
aştepta minunile chiar din

primele „30 de secunde” de la
investirea guvernului, dar nici
nu o să întindă plapuma
peticită a răbdării până la
alegerile din toamnă.

Iar cea ce nu se va fi
erodat din imaginea şi pro-
centele USL în perioada de
guvernare „de sacrificiu”,
când, mai ales PSD, care a
dat premierul, se va duce pro-
cent după procent la vale, de-
spuindu-se de încrederea în
faţa neputinţei (logice) de a în-
drepta lucrurile ilogice pe
măsura aşteptărilor elctoratu-
lui, se va destrăma prin acti-
varea agenţilor portocalii
infiltraţi. Iar aici principalul
vizat va fi liberalul PNL pus
faţă în faţă cu alternativa lib-
eralului din reînvierea alianţei
D.A. Evident, nu ne va fi dat
să vedem o migraţie în masă,
în sens invers, de la PNL-ul
ajuns în pragul erodării din
cauza guvernării cu PSD în-
spre un PDL înverzit în
mişcări cu titulaturi „de
acoperire”. Dar lucrurile nu
vor fi nici prea departe. Asta
dacă liberalii vor sta până la
sfârşit în guvernarea „de sac-
rificiu” ca parte a USL!

Pe de altă parte, între-
barea este: a meritat această
asumare a responsabilităţilor?
Iar răspunsul este evident,
chiar dacă vom avea un USL
mult mai rupt pe la colţurile
„triadei” sale după ce va fi tre-
cut pe la butoanele guvernării.
A meritat pentru faptul că
UDMR a fost în sfârşit scoasă
de la guvernare! Iar cât timp
PSD ori PNL nu vor fi făcut

blatul cu UDMR, asumarea
guvernării va fi fost meritată.

Este însă important
ca USL să folosească eficient
fiecare zi de după investirea
guvernului său. În primul rând
pentru a scoate colţii pe care
i-a lăsat maghiarimea politică
prin agenţii, ministere şi
deconcentrate.

Iar războiul politic pe
care nu l-a dus, de fapt, din
opoziţie USL-ul cu PDL, tre-
buie acum declanşat. Căci ar
fi o greşeală ca USL,
preocupată de guvernare (şi
fericită că a ajuns acolo, să
uite de PDL, să-l lase în colţul
său unde acesta se va putea
reface). Deja trecerea moţiunii
şi căderea guvernului MRU 
s-au aşezat ca un bandaj la
hemoragia din PDL. Dacă
USL va închide şi uşile
„racolărilor”, după cum a
anunţat că va face după tre-
cerea moţiunii, va fi deja un al
doilea câştig pentru PDL,
stopându-se astfel total pro-
cesul de pierderea a propriei
materii, cam necenuşii, din in-
teriorul său.

Iar dacă prăbuşirea
PDL-ului se va opri, fie şi
acolo, în preajma ghenei
politice, sub noua culoare,
noile sloganuri şi, mai ales,
sub masca alianţelor formale,
formaţiunea va începe să re-
cupereze procentele pierdute.

În plus, liderii USL nu
ar trebui să se îmbete cu apa
rece a scurtului moment de
fericire, ci ar trebui să fie
atenţi la „ambientul” social-
politic şi economic al aducerii
lor la guvernare. Prăbuşirea
dramatică a leului cu doar
câteva zile înainte de votarea
moţiunii, pierderea fondurilor
europene de către vechiul gu-
vern, ieşirea la lumină a
pretenţiilor anumitor investi-
tori, pretenţii mascate în
clauzele unor contracte prin a
căror desecretizare noul ex-
ecutiv va fi pus în faţa unor
decizii radicale, aducerea mi-
siunii FMI la Bucureşti şi
ironizarea deloc fină a aces-
teia de către Traian Băsescu,
toate au fost făcute pentru a
pregăti un spaţiu ostil
guvernării USL.

Poate de aceea era
atât de vesel preşedintele la
anunţarea premierului desem-
nat.

Pentru că le-a ieşit
celor din USL ce şi-au dorit,
dar în condiţiile pregătite de
el!

●

Nebunia colectivă şi castronul Nebunia colectivă şi castronul 

cu... castanecu... castane

Ion
Măldărescu

AAvea dreptate Blaise
Pascal, „Omul nu este nici
înger, nici jivină, iar nenoro-
cirea face că cine vrea 
să zămislească îngerul,
zămisleşte jivina”, aceeaşi
care şi la noi, bucurîndu-se din
plin de „libertăţile lui decem-
brie”, a oferit românilor „pâine
şi circ”, iar în anii electorali,
cîte un kil de făină, unul de
zahăr, o sticlă de ulei, toate la
pachet cu show-uri păcătoase,
cu manele şi telesurcele sau
alte găselniţe consumiste.

Executivele cu care s-
a pricopsit România după fa-
talul decembrie 1989 s-au
substituit legislativului, con-
ducându-ne prin ordonanţe de
urgenţă scoase pe bandă
rulantă. Din pricina circului, a
atenuării sau dispariţiei
moralei exigente, astăzi, cu
greu îi mai putem distinge pe
politicieni de diletanţi şi
politicianişti. Pentru a abate
atenţia de la realele probleme
şi pentru a obişnui oamenii cu
viaţa grea, din Casa Poporului,
românilor li se oferă circ „fără
frontiere”, iar cruda realitate a
contemporaneităţii mă obligă
să-l citez tocmai pe unul dintre
neprietenii românilor: „Totul
este atât de colorat şi de
săltăreţ în viaţa noastră
publică, încât, de amploarea
excitaţiei, am devenit incapa-
bili să mai deosebim lucrurile
importante de cele nesemni-
ficative”. Marele merit şi atú al
politicii tradiţionale româneşti
interbelice a fost orientarea
după „politica instinctului
naţional”, nu doar a raţiunii,
flerul conjuncturilor favorabile
în jungla politicii internaţionale. 

Avanpremiera viitoru-
lui circ electoral naţional a
debutat cu „moţiunea”, în urma
căreia Puterea a suferit o „frac-
turare hidrauliucă” a terenului
pe care se instalase conforta-
bil. Simultan cu depunerea
moţiunii de cenzură, în Colos-
seumul României s-a
declanşat nebunia colectivă,
un alert traseism de la o
formaţiune la alta. Celebra
robertatoare de voturi, pro sau
contra, cuprinsă de febra
dispariţiei, ca specimen politic,
s-a plimbat prin toate zonele
de acces, pe toate holurile,
doar-doar va lămuri pe cineva.

Plăcinta plângătoare a
vărsat lacrimi de crocodil din
pricina… durerilor de burtă,
scâncetele şi scrâşniturile din
dinţi se auzeau din Cişmigiu.
Drepturile minorităţilor trăitoare
în România au o similitudine
greu, dacă nu imposibil de
găsit în Europa şi în lume. 

Afirm fără putinţă de
tăgadă că la noi, „intoleranţii
români”, precum am fost
catalogaţi, minoritarii nu au
drepturi, ci privilegii. Nu e cazul
să amintesc de maghiari, de
secui, de evrei. Ce drepturi au
românii din Ucraina, din Un-
garia, din Valea Timocului? Un
parlamentar a amintit
reprezentanţilor minorităţilor
din Parlamentul României de
aceste drepturi. Grupul minori-
tarilor (alţii decât maghiarii),
„Bufferul” – zona tampon – a
Parlamentului României a fost
asaltat asiduu de către ambele
tabere beligerante. Până la
urmă, vectorul de echilibru al
Sfatului Ţării a înclinat balanţa,
iar „dalmaţienii” politicianismu-
lui de pe „Corabia nebunilor”
au vărsat castronul cu castane
în capul defunctei puteri. Fos-
tul – şi actualul – sforar S.I.E. a
ieşit cu capul spart. În discur-
sul de auto-apărare al „primu-
lui” purtător de ochelari al Ţării,
neobrăzarea acestuia elogia
practicarea extracţiei gazului
de şist prin fracturare
hidraulică, exprimându-şi ne-
dumerirea pentru teama oa-
menilor care demonstrau pe
străzile Bârladului şi a altor
localităţi. 

Urmând politica pro-
priului sânge şi a acelei „uni-
uni” antiromâneşti aflate
mereu la putere, a adoptat am-
biguitatea ca formulă de lucru,
pentru a nu supăra nici pe
„căpitanul” care l-a numit
„prim”, nici pe colegii partidului
unde a fost cândva înregimen-
tat. Probabil a fost un eşantion
din soluţia hibridă cu care s-a
produs fracturarea. După 78
de zile, MRU va trebui să-şi
oblojească, în tăcere, rănile.
Susţinut de iţele invizibile ale
influenţelor oculte, nu mă în-
doiesc, îşi va găsi rapid un
locşor răcoros pentru o vară
fierbinte şi un cuib cald la
venirea anotimpului rece.  

Bun, a căzut Guver-
nul. Ce urmează? În goana
după tradiţionalul ciolan vor fi
unşi noii miniştri, algoritmul im-
pune schimbarea prefecţilor,
tulburi vor fi echilibrul şi iner-
entele disensiuni ale alianţei
câştigătoare. Cei frustraţi de
avantajele oferite de fosta put-
ere se vor trezi eliminaţi, politi-
zarea va intra în rol şi… „la
vremuri noi, tot noi!” Toate
acestea mi-au creat o stare de
disconfort, aşa că dacă am în-
ceput dizertaţia cu Blaise Pas-
cal, mă simt tentat să închei tot
cu el: „V-am dat multă bătaie
de cap; mă tem să nu vă plic-
tisesc; mă tem să nu fie prea
lung”.

●
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Juliu Evolia și Mișcarea legionarăJuliu Evolia și Mișcarea legionară

Remus
Tănasă

LLegiunea Arhanghelui
Mihail (LAM) a reprezentat
poate unicul fenomen româ-
nesc care a bulversat soci-
etatea noastră de la naşterea
sa până în zilele noastre,
fenomen ce a generat
admiraţie şi frică chiar şi în anii
de moarte clinică a legionaris-
mului, adica în anii dictaturii
proletare. În perioada
comunistă (1948-1989) şi în
perioda liberal-comunistă
(1989 până în prezent) le-
gionarilor le-au fost atribuite
multe “calităţi”, de la criminali,
barbari, pungaşi până 
la psihopaţi, extremişti, fa-
natici. În special în perioada
comunistă nici un efort nu a
fost prea mare pentru a dis-
credita LAM şi pentru a falsifica
acest fenomen care, oricât şi-
ar fi dorit comuniştii şi oricât îşi
doresc pseudo-democraţii de
astăzi, a fost un fenomen de
avengură compus din intelec-
tuali, muncitori, preoţi, ţărani,
militari, nobili, femei şi bărbaţi
care au sprijinit mişcarea nu
din interese personale sau cal-
cule politice, ci pentru că cre-
deau cu adevărat în
propunerea Legiunii.

Mişcarea Legionară a
fost gândită şi construită
plecând de la etica, principiile
şi viaţa creştină. În perioada
interbelică la fel ca şi astăzi,
decadenţa societăţii era
evidentă, astfel că pentru le-
gionari doar reîntoarcerea la
valorile creştine autentice era
singura soluţie de redresare şi
remoralizare a societăţii, iar
această remoralizare nu era
posibilă decît prin exemplu
personal şi prin inevitabila im-
plicarea în viaţa politică. Polit-
ica era pentru legionari nu un
mijloc de îmbogăţire sau de
avansare în societate, ci o
modalitate prin care puteau
răspândi eficient mesajului lor.

Acest mod de a con-
cepe viaţa şi politica a făcut ca
legionarii să îşi creeze inamici
puternici, în special bancherii şi
politicienii de profesie. Aceşti
inamici au combătut din
răsputeri Mişcarea Legionară,
folosind crima şi persecuţiile
de tot felul pentru a elimina pe

legionari. Aceştia din urmă au
căzut uneori pradă tentaţiei de
a răspunde cu aceeaşi
monedă, mai ales după
asasinarea lui C.Z. Codreanu
şi a primei elite legionare. 

Bilanţul crimelor este
net faborabil inamicilor mişcării

care au ucis mii de legionari
fără a fi condamnaţi sau măcar
blamaţi, pe când legionarii au
fost şi sunt descrişi ca cei mai
mari criminali.

Un element deosebit
de interesant al legionarismu-
lui era profunda religiozitate a
membrilor mişcării, fapt care
duce cu gândul la ordinele
cavalereşti care au existat in
Europa medievală. C.Z. Co-
dreanu considera rugăciunea
elementul decisiv al oricărei
victorii, iar creştinismul temelia
pe care neamul românesc s-a
născut şi dezvoltat de-a lungul
veacurilor, astfel că stoparea
răspândirii ateismului comunist
devenea principala misiunea a
mişcării. „Să nu se uite că noi,
poporul român, stăm aici, pe
acest pământ prin voia lui
Dumnezeu şi binecuvântarea
Bisericii Creştine. 

În jurul altarelor biseri-
cilor, s-a aflat adunată de mii
de ori în vremuri de bejenie şi
restrişte, întreaga suflare
românească de pe acest
pământ, cu femei, copii şi
bătrâni, cu conştiinţa perfectă
a ultimului refugiu posibil. Şi
astăzi stăm gata să ne
adunăm, poporul român, în
jurul altarelor, ca-n vremuri de
mari primejdii, pentru ca
îngenuncheaţi, să căpătăm
binecuvântarea lui Dum-

nezeu”. (C.Z. Codreanu –
Cărtica şefului de cuib)

În susţinerea ideii din
paragraful anterior vine unul
dintre textele lui Juliu Evola
referitoare la Mişcarea Le-
gionara. Traducerea îmi
aparţine.

„Este un fapt că,
printre noile mişcări naţionale
se regăsesc diverse motivaţii
care prezintă analogii cu
concepţiile ordinelor me-
dievale. Nu se poate nega, de
exemplu, că în Italia şi în Ger-
mania se doreşte formarea
tineretului după un stil de viaţă
care are simultan un caracter
războinic şi unul ascetic [...].

O realizare integrală în
acest sens întâlneşte totuşi,
atât în Italia cât şi în Germania,
dificultăţi datorate faptului că
nu mai există condiţiile unei
civilizaţii precum cea din peri-
oda medievală. Noile ordine se
nasc sub semnul unui decis
naţionalism, secondat de 
o mistică care nu coincide cu
religia dominantă a cărei
natură este universalistă şi
supranaţională. În Germania
situaţia este şi mai dificilă atât
datorită schismei religioase,
adica datorită pluralităţii de
confesiuni religioase, cât şi
datorită tendinţelor rasial-
păgâne care sunt contrare
creştinismului, fără însă a
putea dispune de adevărate
principii şi de o autentică
tradiţie spirituală.

O mişcare care
prezintă aceste tendinţe, ale
unui nou ordin, foarte
interesantă şi puţin cunoscută,
este mişcarea legionară

românească a aşa-ziselor
Gărzi de Fier, condusă de Cor-
neliu Codreanu. Aceasta a luat
naştere în 1927, a dat
naşterea la rândul ei unor di-
verse partide politice, ultimul
dintre ele numit Totul pentru
Ţară a fost dizolvat chiar de
Codreanu din motive pe care
le vom prezenta mai încolo.
Caracteristica acestei mişcări
stă în premizele sale reli-
gioase. Această mişcare se
prezintă ca o mişcare de
renaştere naţională şi în
acelaşi timp ca o tendinţă de a
relua într-o formă vie spirituali-
tatea proprie a religiei orto-
doxe. 

Şi cum această religie
este articulată naţional,
asemenea tendinţe nu întâl-
nesc obstacolele proprii altor
naţiuni. Este de notat că
reprezentanţii oficiali ai religiei
româneşti, aşa cum des se
întâmplă, nu conservă decât
forma şi se regăsesc deseori
despărţiţi de cei care trăiesc
spiritul; şi exemplul cel mai
elocvent stă în faptul că actu-
alul Patriarh conduce un Cabi-
net dorit de rege, a cărui
ostilitate faţă de Garda de Fier
este cunoscută tuturor.

Elementul religios,
înălţat până la exigenţa de a
crea un om nou şi conectat
unor precise forme de practică
ascetică constituie nucleul cen-
tral al legionarismului româ-
nesc. Astfel, pentru mulţi este
surprinzător faptul că peste
600000 de oameni – căci
acesta este mai mult sau mai
puţin numarul la care se ridică
discipolii lui Codreanu –
practică sistematic nu doar
rugăciunea, dar şi postul: le-
gionarii trebuie să ţină 3 zile pe
săptămână post negru, ceea
ce înseamnă să nu mănânce,
să nu bea, să nu fumeze.

Chiar Codreanu, într-o
discuţie avută cu el, ne-a expli-
cat sensul acestei discipline în
urmatorii termeni: trebuie
asigurată absoluta supremaţie
a spiritului asupra corpului şi
postul este unul din mijloacele
cele mai eficace pentru
aceasta; slăbirea constrânger-
ilor impuse de partea naturală
a fiinţei umane crează în
schimb condiţiile cele mai fa-
vorabile pentru evocarea
forţelor invizibile, forţelor din

văzduhuri, evocare ce se
realizează prin intermediul
rugăciunii şi a ritului. Şi aceste
forţe – adaugă Codreanu – in-
diferent de ceea ce gândesc
spiritele pozitiviste au în orice
încercare şi în orice luptă o
parte cel puţin la fel de decisivă
ca şi forţele vizibile, materiale
si pur umane.

În interiorul mişcării le-
gionare a lui Codreanu există
un fel de miliţie de asalt care
cuprinde circa 10000 de oa-
meni şi care se numeşte Moţa-
Marin, acestea fiind numele
celor doi capi legionari români
căzuţi în lupta antibolşevică din
Spania. Pentru membrii aces-
tui corp se aplică celibatul – o
altă trăsătură comună cu an-
ticele ordine cavalereşti.
Explicaţia pe care Codreanu a
dorit să ne-o dea, este, în
primul rând, că cine este
pregătit sa înfrunte în orice mo-
ment moartea este bine să nu
aibă legături de familie; în al
doilea rând, el a distins pe cei
a căror vocaţie trebuie să fie
victoria şi gloria, de cei care
aparţin efectiv lumii şi au ca ţel
prosperitatea, bunăstarea şi
plăcerea. De aceea – altă
trăsătură caracteristică–, şefii
legionarismului românesc fac
şi jurământul de sărăcie,
aceştia nefrecventând nici re-
uniuni, nici teatre, nici dansuri,
nici cinematografe”.(Corriere
Padano, 14 aprilie 1938, în La
tragedia della Guardia di Ferro,
pp. 23-24)

Pentru a demola un alt
mit referitor la LAM doresc să
închei cu un pasaj referitor la
viziunea legionară despre so-
cietate şi puterea în stat:

“Niciodată Mişcarea
Legionară, pentru a birui, nu va
recurge la ideea de complot
sau de lovitură de stat. Con-
sider aceasta ca o prostie.
Mişcarea Legionară nu poate
birui decât odată cu
desăvârşirea unui proces inte-
rior de conştiinţă a Naţiunii
Române. Când acest proces
va cuprinde pe majoritatea
Românilor şi se va desăvârşi,
biruinţa va veni automat, fără
comploturi şi fără lovituri de
stat”. (C.Z. Codreanu – Circu-
lara nr. 58, 26 februarie 1937)..

●
Un timp al incertitudinii

Carol Hârșan

BBine. O Moţiune “de
succes” a generat un interi-
mat zis “de şase luni”. 

În regulă, dar să nu-
i apuce ameţeala pe
proaspeţii beneficiari. Încă o
dată avem o şansă: de la
politica PDL – “tot timpul tre-
buie furat ceva”, la lucidi-
tatea lui “hai să construim
ceva viabil, totuşi”, ca
normă USL şi ţintă a lui V.
Ponta.

Ideal este să valori-
fice acest prilej, esenţial
este să nu-i dea cu piciorul
(remember Geoană!). Este

timpul ca trainicul lanţ
cauzal al greşelilor de 22 de
ani să se rupă. Dar totul e
ca la noi, la români: începe
cu o pauză, un interimat. 

Şase luni.
V. Ponta are datoria

de a nu ameţi, iar C. An-
tonescu are obligaţia să
supra-vegheze acest
fenomen. Pentru că, dacă
USL scapă de sub control
acest moment politic nu va
mai avea loc de refugiu. Nu
se va mai regăsi în inima
niciunui segment electoral,
călcînd pe urmele PDL, par-
tidul care din 27 aprilie 2012
începînd, din Vinerea
Neagră a clanului Udrea-

Băsescu-Blaga, a intrat în
malaxorul dezagregării

politice, la fel ca PNŢ, după
1999-2000.

Pentru PDL trebuie
să urmeze perioada penală
(perioada albastră, la Pi-

casso), în timp ce pentru
USL trebuie să urmeze pe-
rioada de reconstrucţie “de
partid şi de stat” (perioada
roz, la Picasso).

Poţi spune multe de-
spre T. Băsescu, dar un sin-
gur lucru este cert: el nu a
fost nici o clipă un
preşedinte “cu acoperire
naţională”, al tuturor
românilor. El a fost mai puţin
preşedinte şi mult mai mult
premierul-fantomă (the
Ghost-prime-minister) al
artefactului hibrid politic
PDL, atît de vid în doctrină
şi atît de avid în interese.

Dacă USL (PSD, în
special) va lucra cu aceeaşi

matriţă politică, încrederea
imprimată iniţial se va disipa
ca fumul de ţigară în atmos-
fera toxică a unei Românii
infestate de corupţie.

C o n v e r g e n ţ a
necesară: Asumare, e cu-
vîntul de ordine.

Dacă V. Ponta nu
impune asumarea, cu
adevărat, a răspunderii, prin
aplicarea de corecţii politice
radicale, nu va mai fi nici
Cuvînt şi nici Ordine.

●



4 Tichia de politician

Guvernarea Ponta a început ca şi guvernarea de tristă amintire Năstase. Guvernarea Ponta a început ca şi guvernarea de tristă amintire Năstase. 
Cum l-a arestat Ioan Rus pe Mugur Ciuvică în 2002Cum l-a arestat Ioan Rus pe Mugur Ciuvică în 2002

George Bara

NNominalizarea lui
Ioan Rus în funcţia de min-
istru de interne a noului cabi-
net Ponta nu poate fi
interpretată decât ca un prim
faux pas an noii orânduiri so-
cialist-liberale. Dacă unele
nominalizări par să aibă
sens, cum ar fi cea a lui An-
drei Marga pentru portofoliu
de externe (până la urmă
cancelarul Merkel 
a vizitat UBB în timpul man-
daului lui Marga şi doar
datorită acestuia), revenirea
lui Ioan Rus este o pal-
mă răsunătoare dată
democraţiei din România.

Ca să înţelegeţi grav-
itatea și seriozitatea acestei
nominalizări, vă invit doar să
vă gândiţi că Ioan Rus, cele-
bru membru al grupului PSD
de la Cluj, a câştigat în în-
treaga sa carieră politică doar
un tur de scrutin. În 1994 a
devenit membru al PDSR, iar
în perioada august-decem-
brie 1996 a fost numit prefect
al județului Cluj. În 2000 este
ales preşedinte de Consiliul

Judeţean, funcţie la care
renunţă câtva luni mai târziu
pentru a deveni membru al
Cabinetului Năstase. Al cabi-
netului de tristă amintire
Năstase, în poziţia de Min-
istrul de Interne. Este pe-
rioada cea mai neagră, după
1990, pentru România. Gu-
vernarea Adrian Năstase a
consemnat scandalul Ar-
magedoanelor, arestarea fără

mandat a jurnaliștilor Mugur
Ciuvică și Ovidiu Iane pentru
dezvăluirile făcute, și a fost
dovada unor abuzuri incredi-
bile ale poliţiei şi justiţiei. 

Atunci s-au cimentat
grupurile de interese din en-
ergie, presă şi transporturi. 

Dacă mai ţineţi minte,
pe fondul acestei guvernări
odioase a ajuns Alianţa DA la
guvernare şi Traian Băsescu
preşedinte, pentru că românii
erau deja sufocaţi de mafia

pesedistă a lui Adrian
Năstase. Şi în toată această
perioadă, Ioan Rus a fost
ministru de interne. Sunt cu-
rios ce va spune acum Mugur
Ciuvică, devenit între timp un
mare luptător antibăsescian,
acum că fostul său tartor a
ajuns din nou ministru, în
mult aşteptata guvernare
USL?

Revenind la cariera
politică a lui Ioan Rus,
aceasta nu are nimic de 
a face cu procesul demo-
cratic. Ea s-a bazat doar pe
numiri. A fost numit
preşedinte al Consiliului Uni-
unii Asociaţiilor Studenţilor
Comunişti din Centrul Univer-
sitar Cluj-Napoca înainte de
1989, prefect şi ministru şi
chiar vicepremier. În alegerile
din 2004 a pierdut în faţa lui
Emil Boc. În 1996 a candidat
la Primăria Cluj-Napoca prim-
ind undeva sub 2000 de vo-
turi. Se pare că politica
post-decembristă nu avut
deloc de a face cu competiţia
electorală, aşa cum o fi ea, ci
mai degrabă s-a bazat pe
“numiri” în funcţii înalte, prob-
abil pe baza pedigree-ului de
fost şef la UTC al lui Ioan
Rus.

Mă miră cum de
Mugur Ciuvică nu sare în sus
de iritare cu gândul că cel
care l-a arestat a ajuns din
nou ministru al internelor. Mă
mira şi cum în 2004 Ioan Rus
prefera să ameninţe angajaţii
primăriei Cluj că îi va da
afară, în calitate de candidat,
în loc să sară la gâtul lui Emil
Boc, pe care încă nimeni nu
îl desconspirase ca şef la
UTC şi membru al unei familii
care a colaborat cu Securi-
tatea. Săptămânile trecute
am avut de face cu o altă
punere în scenă “a la Cluj”:
numele lui Ioan Rus era ve-
hiculat pentru o candidatură
la Consiliul Judeţean. Foşti
turnători la poliţia Cluj, ajunşi
jurnalişti şi bloggeri îl vedeau
deja bătându-se cu Alin Tise.
Ca într-un banc cu proşti, in-
ginerul de tractoare şi bascu-
lante Rus a ieşit în faţă cum
nu se putea mai prost,
dovedind că nu are nici fler
politic şi nici vreo şansă să fie
ales vreodată… ceva. A de-
clarat că ar fi dat banii de la
Cluj Arena pentru stadionul
privat al partenerului său de
afaceri Arpad Paszkany şi l-a
contrac pe Alin Tişe într-un
mod mârlan, făcându-l

„prostănac de la mama lui“,
cum i se cade bine unui politi-
cian rasat “de Cluj”.

Ioan Rus este în
acest moment nu doar un
pericol pentru democraţie în
general, din poziţia sa de şef
peste miliţieni, ci şi pentru in-
tegritatea României. 
Nu de puţine ori s-a declarat
pentru regionalizare şi pentru
o Transilvanie autonomă. Nu
degeaba este asociat cu
Vasile Dâncu şi cu Arpad
Paszkany în proiectul de tele-
viziune Transilvania LIVE,
capul de pod media a
tendinţelor regionaliste din
Transilvania. Dacă românii
au râs de Dan Diaconescu,
patron de televiziune de bloc
care se vrea preşedinte, ce
vor zice acum de Ioan Rus,
acţionar de televiziune aflată
la o mansardă, care a ajuns
ministru?

Vă întrebaţi oare
dacă mă bucur că a căzut gu-
vernul MRU şi venit guvernul
Ponta. Nu, deloc. Ştiţi vorba
aia, “schimbarea domnilor,
bucuria proştilor”.       

●

1812 – ocuparea Basarabiei de către Imperiul Rus1812 – ocuparea Basarabiei de către Imperiul Rus

Ilie Șandru

PPe o veche carte
bisericească,mâna tremurândă
a unui preot basarabean a
scris, spre a rămâne pentru
generaţiile viitorare: ,,În 1812,
ca să se ştie, a pus muscalu
piatră de hotar la Prut şi a rupt
biata noastră Moldovă în
două”. Acest trist eveniment s-
a petrecut în urma războiului
ruso-turc din 1806-1812,
încheiat cu Tratatul de Pace de
la Bucureşti, din 16/28 mai
1812.

Încă în timpul
războiului, ţarul Alexandru I al
Rusiei, primise de la Napoleon
I , împăratul Franţei, un fel de
,,cec în alb”, prin care avea
calea liberă ca în caz de victo-
rie să ocupe principatele
dunărene, Valahia şi Muntenia.
Evenimentele petrecute în cur-
sul răzoiului şi la sfârşitul lui nu
au fost favorabile, încât Rusia
să-şi realizeze acest deziderat.
În cele din urmă, fără a intra în
amănunte, ea s-a mulţumit şi
cu partea răsăriteană a
Moldovei, cu teritoriul dintre
Prut şi Nistru, teritoriu ce se va
numi, începând din 1813,
Basarabia.

Acest teritoriu româ-
nesc, trecut sub stăpânire
rusească, avea o suprafaţă de
45.630 kmp şi o populaţie de
482.630 de locuitori, cinci
cetăţi, 17 oraşe şi 695 sate.
Din cei aproape 500.000 de
locuitori, românii basarabeni
reprezentau peste 86 la sută!
Cedarea Basarabiei ruşilor era
cea de a doua mare ticăloşie
pe care turcii au săvârşit-o faţă
de poporul român. Prima s-a
petrecut în 1775, când ei au

cedat Austriei Bucovina(Ţara
de Sus). Nici Bucovina şi Nici
Basarabia nu erau teritorii
turceşti, fiindcă nici Moldova şi
nici Ţara Românească nu 
au fost niciodată ocupate de
turci şi transformate în
paşalâcuri(provincii) turceşti,
aşa cum s-a întâmplat cu ţările
sud-dunărene, sau cu Ungaria.

Semniicativ este şi
faptul că în manifestul ţarului
Alexandru I, adresat nobilimii
ruse, cu ocazia ocupării
Basarabiei, nu se făcea nici o
referire la vreun drept istoric al
Rusiei asupra acestui teritoriu,
ci se referea doar la ,,noua
provincie”, în care nobilimea
rusă era îndemnată să se
stabilească, urmând să
primească moşii întinse, cu
pământ roditor, păduri, iazuri
cu peşte, herghelii numeroase,
cirezi de vite şi turme de oi.

Vom aminti, de
asemenea, că Congresul de
Pace de la Viena, din 1814-
185, de după războaiele napo-
lionene, a fixat graniţele de
apus ale Rusiei pe actualele
teritorii ale Finlandei şi
Poloniei, fără nici o referire la
Basarabia, ceea ce denotă că
diplomaţia rusă nu era prea
convinsă de statrncia hotarului
Rusiei de Prut, gândindu-se,
probabil, că ocuparea teritoru-
lui dintre Prut şi Nistru era una
vremelnică. 

Din 1812 deci, ,,ţara
numită Basarabia şi locuită în
principal de valahi, a fost alipită
Rusiei”. Aşa se află scris în lu-
crarea întitulată ,,Descrierea
etnografică a popoarelor
Rusiei”(Description ethno-
graphique des  peuples de la
Russie), srisă de T. De Pauly,
apărută la Sankt-Petersburg,

în 1862.
Doar după câţiva ani

de la ocuparea Basarabei, în
1817, o ststistică rusească
consemna o realitate
incontestabilă, anume că ma-
joritatea covârşitoare a
populaţiei noii provincii ruse,
aproximativ 86 la sută, era
formată din români şi doar 6,5
la sută din ruşi, ucraineni şi
ruteni. Datele de mai sus au
fost întărite şi de cele scrise
de guvernatorul rus al Basara-
biei, Timkovski, într-un raport
din 1827: ,,Populaţia Basara-
biei se compune din două cat-
egorii de locuitori: moldovenii
autohtoni şi vagabonzii care
reuşesc să se strecoare în-
coace. Tot ce e mai criminal în
Rusia, caută să-şi facă drum
aici, în speranţa că se vor
putea ascunde de crimele lor”.

La scurt timp după
ocupare, ruşii au început un
puternic proces de
deznaţionalizare şi de
strămutare a populaţiei
româneşti, dublat de o masivă
colonizare a altor populaţii(ruşi,
bulgari, găgăuzi, germani etc.).

Acestea au început re-
pede să dea roade, astfel că
într-un timp relativ scurt
populaţia autohtonă  a Basara-
biei s-a redus la 66,4 la sută. 

Cu toate acestea, în
lucrarea ,,Lista localităţilor din
imperiul rus”, editată la Sankt-
Petersburg, în 1862, se
consemnează că ,,românii
sunt cei mai vechi şi cei mai
numeroşi locuitori ai Basara-
biei”. Teribilul proces de rusifi-
care a populaţiei româneşti
dintre Prut şi Nistru, ca şi
urmările sale nefaste pentru
aceasta, a fost recunoscută şi
de unii istorici ruşi. N.N.

Durnovo în lucrarea sa
întitulată ,,Politica panslavistă
rusă”, apărută la Moscova, în
1908, consemnează: ,,Poporul
basarabean, mulţumită
rusificării silnice, e transformat
într-o hoardă de robi muţi şi
ignoranţi. Acestui popor i s-a
interzis să înveţe limba sa
natală în şcoli, i s-a interzis să
se roage lui Dumnezeu în
graiul părinţilor săi, sute de mii
de deseatine din pământul său
au fost împărţite coloniştilor
ruşi, bulgari şi germani şi
aceasta numai de a-l sili să-şi
părăsească ţara. Numaiîntr-un
singur an, 885 de familii
ţărăneşti basarabene au tre-
buit să plece în Siberia spre a
o coloniza. Bieţii oameni îşi
lasă holdele roditoare pentru
că nu mai pot trăi în ţara lor”.

Procesul de
strămutare a românilor
basarabeni şi de colonizare a
străinilor în Basarabia a con-
tinuat şi în primii ani de după
războiul ruso-turc din 1806-
1812, când au fost aduse aici
2.487 de familii, cu 10.218 su-
flete, din care 1.479 de familii
au fost bulgari şi
găgăuzi(populaţie de orgine
turco-cumană trecută la
creştinism). Acţiunea de colo-
nizare a Basarabiei a continuat
şi în anii următori, astfel că
până în 1827 au fost înfiinţate
42 de colonii bulgăreşti şi
găgăuze, la care s-au mai
adăugat alte 24 de colonii ger-
mane.

În ce priveşte rusifi-
carea silnică, de care vorbeşte
N.N.Durnovo, acesta a contin-
uat, cu toată împotrivirea dârză
a românilor basarabeni. Astfel,
în 1867, limba română a fost
scoasă din toate programele

de învăţământ ale şcolilor, fiind
înlocuită cu limba rusă. După
doar câţiva ani, Basarabia a
fost declarată gubernie
rusească, fiind trimişi aici cei
mai aprigi ,,specialişti în rusifi-
care”. 

Cu toate acestea,
conştiinţa naţională a românilor
basarabeni nu a putut fi nici
înfrântă, nici spulberată. În su-
fletul lor ei trăit cu convingerea
că au fost, sunt şi vor rămâne
români, iar ,,Basarabia noastră
este o ţară românească tocmai
ca şi celelalte ţări de peste
Prut, locuite de fraţii noştri”. De
aceea, convingerea lor a fost
întotdeauna fermă şi neclintită:
,,Noi socotim că mântuirea
neamului nostru este numai în
unirea tuturor fiilor noştri într-o
singură ţară. Noi de la străini
nu mai aşteptăm nimic, toată
nădejdea ne-o punem în viaţa
la un loc cu toţi fraţii noştri
români…Noi vrem o Românie
a tuturor românilor”.

Acum, când se îm-
plinesc două sute de ani de la
tristul eveniment din 1812, iar
românii basarabeni au reuşit
să se smulgă de sub cizma
rusească şi de sub dominaţia
imperială a Moscovei, va veni
o zi în care se va împlini şi
rugămintea lor: ,,Du-ne,
Doamne, înapoi Basarabia în
Ţară”!

●
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Interesul maghiar versus decorul partajat al alegerilor localeInteresul maghiar versus decorul partajat al alegerilor locale

Cezar 
A. Mihalache

EEste evident: UDMR
joacă după noi scheme,
ieşind din spaţiul lovitorilor
pe care ni le-a aplicat până
acum, dar nu pentru a muta
mingea iredentistă într-o
zonă limitată de ceea ce au
căpătat până acum, ci pen-
tru a ne agresa în continuare
printr-o politică de expansi-
une a „spaţiului” de mani-
festare în aşteptarea
momentelor şi conjuncturilor
necesare altor jonglerii
şantajişte.

De fapt, se anunţă 
vremuri dificile pentru
maghiarimea politică. Nu su-
ficient de dure însă pentru a-
i vedea defintiv alungaţi din
spaţiul politic. Şi vin vremuri
grele pentru ei din perspec-
tiva unei posibile restrângeri
a anumitor părţi din
mârşavele beneficii obţinute
de pe urma guvernării 
cu PDL. Iar formaţiunea 
se pregăteşte, printr-o
repoziționare politică teritor-
ial-expansionistă, pentru
confruntările pe care le vor
avea de dus. Confruntări
pentru apărarea privilegiilor
pe care le-au obţinut şi pen-
tru a căror menţinere vor fi în
stare să-i declare adversari
pe toţi cei din jurul lor.

Prima acţiune pe
care maghiarimea politică 
o va taxa drept atac la in-
tegritatea şi „valorile” etniei
este previzibila anulare a
ordonanţei privind înfiinţarea
liniei de studiu în limba
maghiară de la Târgu Mureş.

Lucru anunţat deja de Victor
Ponta. Acțiune pe care USL
o va duce până la capăt,
pentru că toţi ochii sunt
aţintiţi asupra primelor
dovezi de eficienţă a noului
guvern. Iar cum măririle de
pensii, restituirea salariilor,
îndreptarea erorilor generate
de înfiinţarea clasei
pregătitoare, eliminarea
aberantelor dosare penale
de fraudă în cazul celor care
au solicitat şi primit ajutoare
sociale, având cu o pană
mai mult decât numărul de
găini permis de nomencla-
torul lui Boc, sunt departe de
a putea fi rezolvate, guvernul
Ponta va trebui să facă din
anularea ordonanţei UMF un
prim bastion de capital ele-
ctoral.

Important este însă
ca noul premier să nu se
oprească aici. Pentru că,
ținând cont de felul în care
înființarea liniei de educaţie
în limba maghiară de la UMF
a fost supralicitată mediatic,
deşi în paralel se luau alte
decizii promaghiare şi anti-
româneşti care sfâşiau cu
adevărat fiinţa naţională, ar
trebui să ne gândim dacă
punerea pe tapet a acelei
linii de studiu nu a fost, de
fapt, o perdea de fum
necesară trimierii noastre pe
alte direcţii. Pentru că
maghiarimea politică era
conştientă de ceea ce ar
putea urma în planul anulării
anumitor revendicări cărora
guvernele Boc şi MRU le-au
dat atât de uşor satisfacţie,
încât este imposibil să nu-şi
fi pregătit din timp terenul.
Poate chiar prin agitarea

unor false ţinte, sacrificabile
după rocada la putere, în
aşa fel încât adevăratele
beneficii să nu intre în vizor.
Iar desfiinţarea ordonanţei
UMF poate fi o asemenea
ţintă din a cărei sfârtecare
mediatică se poate crea su-
ficient praf pentru a lăsa alte
„drepturi”, cu adevărat per-
iculoase pentru noi,
neatinse.

De aceea, dovedirea
aplecării spre apărarea in-
teresului naţional de către
PSD nu trebuie să se
oprească în acest moment
doar la anularea acelei
ordonanţe, ci trebuie să se
intre mai adânc în substanţa
pe care a pus mâna
maghiarimea politică.
Agenţiile (de la Radioul
Naţional la Apele Române),
secretarii şi subsecretarii 
de stat de prin ministe-
re, toate deconcentratele 
şi multe alte segmente
instituţionale acaparate într-
un îndelung proces de insin-
uare datorat „gratitudinii”
PDL. Iar intervenţia guver-
nului trebuie să aibă loc
înainte ca UDMR să apuce
să-şi consolideze poziţiile în
teritoriu în urma alegerilor lo-
cale, maghiarimea politică
fiind în plină expansiune la
nivel local.

Deja UDMR a ieşit în
perspectiva acestor alegeri
cu o armată de candidaţi,
strategia fiind simplă. Ceea
ce s-a obţinut prin jocurile de
culise anti-româneşti de la
nivel central, inclusiv prin
miniştrii şi vicepremierul pe
care i-a avut la Palatul Victo-
ria, trebuie apărat acum prin

consolidarea forţelor în teri-
toriu. Un teritoriu pe care, cu
tupeul şi nesimţirea deja
proverbiale, vor încerca să-l
extindă dincolo de zona de
manifestare de până acum.

Desigur, este im-
probabil ca UDMR să obţină
fotolii de primari în întreaga
ţară. Mai ales în marile
oraşe din afara Ardealului ori
chiar în Bucureşti, unde au
și fost scoși la lumină
candidaţi pentru trei primării.
Din această persectivă,
şansele sunt nule şi o ştiu
prea bine, prin noua lege
electorală oricum candidaţii
cotaţi de la şansa a doua în
jos fiind perdanţi sigur. În
primul rând din cauza
organizării unui sigur tur de
scrutin.

În schimb, prin listele
de nominalizări pentru
funcţiile de consilieri ai con-
siliilor locale, municipale ori
judeţene, pe care le 
trag după sine, aceste
nominalizări „externalizate”
din zonele cu reprezentare
maghiară sunt cât se poate
de periculoase. Pentru că ne
putem trezi cu unul sau mai
multe „piese” de infiltrare a
intereselor UDMR, înclusiv
într-unul din cele trei sec-
toare ale Bucureştiului la
care au marjat.

Or, unde este locul
care impune acum prezenţa
„de ecart” pentru protejarea
beneficiilor obţinute dacă nu
la nivelul consiliilor?! Și asta
pentru a putea apăra ceea
ce au obţinut, dar şi pentru
a-şi continua schemele de
insinuare a fel şi fel de
politici de tip „troian” în

politichia mereu dezbinată a
partidelor româneşti. 

De fapt, pe acest
lucru se şi bazează această
„expansiune”: pe fisurile
generate de orgoliile şi
crizele de încredere dintre
partidele româneşti. Ex-
trapolând, maghiarimea
joacă acum după modelul
„pliciului” lui Prigoană. 
Prezenţa „de decor” în cali-
tate de candidat la primărie
pentru a face loc altor in-
terese care vin o dată cu
lista de consilieri. Iar dacă în
cazul lui Prigoană interesele
sunt legate strict de afacer-
ile de casă (şi ghenă), iar
modele similare se găsesc şi
în ţară, unde sunt candidaţi
care au intrat în „luptă” nu
pentru a câştiga „potul” cel
mare, încrederea şi votul
alegătorilor, ci pentru a-şi
asigura printr-un număr sufi-
cient de sufragii implantarea
la nivelul consililor locale,
municipale ori judeţene a
pieselor de „lobby” şi şantaj
în vedrea dirijării contractelor
de diferite spețe.

În cazul maghiarimii
politice, „plicuirea” români-
lor şi a Statului Român
urmăreşte aceleaşi calapod,
dar nu numai pentru im-
plantarea intereselor finan-
ciare, ci şi pentru tragerea
sforilor în crearea unor noi
oportunităţi de şantaj.

●

Iulian
Chivu

MMoțiunea a trecut
fără a mai lăsa vreo
speranță Pieții Universității;
de unde o nouă clasă
politică atât timp cât cea
actuală se salvează
trecându-și cameleonic
norul acid pe deasupra tu-
turor? 

Gândirea malefică
se repliază în forme noi și
spulberă orice speranță
profitând de echivocul
nevoințelor legitime. Iată de
ce cred că oamenii care nu
se solidarizează în ce nu se
salvează nici în cum și se
pierd lamentabil în vremel-
nicie. 

Cu atât mai mult
aceia care se înșală între ei
riscă să fie înșelați de pro-
pria istorie. Să rememorăm
totuși: Am scăpat de „guver-
nul șantajabil” în speranța
unui altul echilibrat (adică
noncontradictoriu), eficient
prin competență (numai

competențele inalienabile
pot fi productive). Însă clasa
politica, cu orice risc al de-
conturilor, încă mizează pe
un electorat constrâns, 
în lipsă de oferte restruc-
turate, să se limiteze la
aceleași partide megapode
care practică matematica
permutărilor transdoc-
trinare.

Eliminarea din noua
formulă guvernamentală a
UDMR-ului, care se cam
dedulcise la ultrapetit, ar
putea să le aducă ungurilor
răgaz pentru restructurări,
iar majoritarilor liniști
naționaliste (problema
Universității maghiare de la
Tg. Mureș totuși nu e deloc
ușoară în actualele condiții
legislative, iar ungurii se vor
plânge ca de obicei forurilor
europene). 

În altă ordine de idei,
partidul lui Victor Ponta ar fi
de așteptat să găsească 
o formulă guvernamentală
satisfăcătoare pentru USL,
fiindcă liberalii lui Crin An-
tonescu se pot regăsi, cu

toate achizițiile lor din PDL,
pe un loc sub așteptări și în
loc să revendice energic
ceea ce li se cuvine, după
criterii morale, dar și după
criteriul numărului de voturi

pentru moțiune, să se
dezbine în aripi și aripioare
ca în anii ʼ90 (deocamdată
Crin Antonescu se vede tre-
cut în planul secund al
actualității și asta e greu de
acceptat). Printr-o astfel de
experiență a trecut PNTCD-
ul și nici azi nu își mai poate
reveni. Dacă USL se ferește
cu abilitate de disensiuni
până la alegerile locale,
înseamnă că a făcut un pas
important dintr-un algoritm
ce ar trebui să finalizeze în
instalarea lui Crin An-

tonescu la Cotroceni mai
devreme sau mai târziu. Dar
dacă PDL, purificat de
intruși și clientelă, se va
trezi din șoc și va veni
degrabă cu un lider nou (de
pildă Mihai Razvan Ungure-
anu), având în teritoriu încă
un coeficient de încredere
deloc neglijabil, va părea
fundamental reformat, ceea
ce nu s-a prea întâmplat în
USL, fiindcă se simte în as-
censiune. Lupta formalizată
se va relua la nivel de imag-
ine.

Dintr-un alt punct de
vedere, USL va trebui să
promoveze testul unor
urgențe, inclusiv cele moni-
torizate de UE, care nu mai
suportă amânare și care
tocmai acum se poate în-
toarce ireversibil împotriva
Executivului Ponta, fiindcă
votul de investitură oricum
nu mai este o problemă în
Parlament. Pe de altă parte,
în plan social, lucrurile sunt
încă sensibile: problema
reîntregirii pensiilor, a salari-
ilor în sectorul bugetar, re-

formarea sistemului sanitar,
bulversarea legislativă a
învățământului și așa afec-
tat de problemele calității 
și ale investițiilor etc. Și
toate acestea trebuie să
primească un răspuns con-
cret până la alegeri, ca și
retrocedările către foștii pro-
prietari a imobilelor confis-
cate abuziv în regimul
comunist, ca și datoria către
FMI. 

Nu trebuie uitat
totuși un lucru: Sindicatele
se pot arăta oricând la ori-
zontul revendicărilor. Tu-
turor acestora nu li se mai
poate oferi un răspuns
translucid. Din această
direcție cred că USL s-a
grăbit să acceadăla putere
înainte de vreme, deși a fost
avertizată că decontul
nevoințelor echivoce de la
orice nivel social ar fi trebuit
mai bine evaluat și decizia
avansării moțiunii să nu lase
impresia explicită a unor
vanități imature.    
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