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„Nu există oameni mari şi oa-

meni mici, ci numai oameni

care se străduiesc să-şi facă da-

toria.”

- Al. Vlahuță

Informație, opinie și atitudine publicistică

Noi ne facem că îi votăm, Noi ne facem că îi votăm, 
ei că vor fi fost votați…ei că vor fi fost votați…

Cezar Adonis
Mihalache

AAdică același sce-
nariu de trei decenii…
Aceleași împachetări pop-
ulist electorale ale ipocriziei,
fariseismului, traseis-
mului, minciunii, delăsării,
debarasării, trădării și
mezării pe punga de plocon
cu mită electorală… Și chiar
dacă pandemia va începe a
ne ucide în cifre cu adevărat
catastrofale, spectacolul va
continua… Pentru că polit-
ica, nu neapărat și viața, în
spectacolul ei de nevoi eco-
nomice, de nedreptăți și
neajunsuri sociale, trebuie
să meargă mai departe…
Măcar cât să se dea punc-
tajul de subzistență al sin-
gurei supraviețuiri de
pandemie care contează
acum: cea a eșichierului
politic… Apoi lucrurile vor fi
din nou împinse sub epi-
derma pandemică a
mascării, a manipulării, a
transcenderii realității în vir-
tualul în care, doar acolo, să
mai combatem votul, poate
și nevotat, să ne strigăm
nemulțumirile, unii la alții, 
și nu spre politicieni,
guvernanți și măscăricii de
simulare din jurul arenei de-
schise la patru ani, și poate,
măcar atunci, să avem
cuprinderea minciunilor în
care trăim.

Pe fiece zi suntem
într-o situație medicală tot
mai delicată… Dar nu, nu vă
faceți griji! Chiar dacă
virusul (ne) decimează,
guvernanții veghează. Asta
contează! Doar că ei
veghează strict pentru man-
datele lor. Nu pentru noi, cei
ce ne vom putea expune
liniștiți molimei până li se
împlinește pofta: votul ce le
va asigura râmarea cu
aceleași boturi de ipocriți în
zeama slinoasă a ciolanului.
Și vom trăi clipe cu adevărat
unice… Pentru noi, ca
amprentă a lașității, pentru
ei, ca șansă de a mai fi
smuls un mandat, poate cel
mai ieftin din ultimii 30 de
ani… Pentru istorie va fi
votul cu masca-botniță pe
față… Cumplită imagine
simbol pe care o vom lăsa
moștenire… Dar simbolurile
oricum nu ne mai
interesează… Nu ne mai
interesează de multă
vreme, căci, altminteri, nu

am fi ajuns aici…
Va fi poate votul în

care, mai mult ca niciodată,
rezultatele exipollurilor vor fi
determinante. Căci, în
funcție de estimările de
ultim ceas, de șansa
obținerii procentului și „pro-
centarea” de eșichier voite,
guvernanții vor putea tranșa
siguranțarea rezultatelor
prin intrarea în starea de
urgență din a doua zi a
alegerilor…  Și vor fi
mârșăvii cum nu au mai
fost… Pe care nu doar le
vom intui, nu doar le vom
bănui, ci le vom vedea cu
ochii noștri… Și poate că
vom și înțelege; dar nu ne
va mai păsa… Chiar dacă
epiderma de minciună, de
falsități, de malversațiuni,
acel cocon ascuns sub slo-
ganuri, populism, dema-
gogie, va fi dezvelită până la
osul realității morbide a pan-
demiei.

Am fi avut totuși o
șansă… Una generată chiar
de neșansa care ne-a lovit
și ne macină în 
piunezele tabelelor pan-
demice. Aceea de a fi folosit
situația extraordinară dată
de starea de alertă pentru a
impune schimbări electorale
r a d i c a l e … R e d u c e r e a
numărului de semnături de
susținere a unei candidaturi.
Acum era momentul să
intrăm în rândul lumilor civi-
lizate, iar dreptul de vot să
nu mai fie condiționat de
liste uriaș de aberante, ci
blindat în fundamentarea
constituțională a dreptului
de a fi ales de simpla formu-
lare a intenției. Pentru că
asta înseamnă democrație,
dreptul de a fi ales trebuind
rupt de condiționarea ex-
trem de subiectivă a unui
anumit număr de semnături
de susținere. Sau, măcar,
am fi putut reduce acel
număr de semnături
plecând tocmai de restricțiile
generate de starea de
alertă.

Dar cine să o
facă?… Veșnici perdanți,
eternii, nu învinși, ci înfrânți
a priori, aceeași
independenți carne de sim-
ulacru electoral?… Ei se
trezesc și „latră”, se înghion-
tesc în colțurile exitpollurilor,
se bat cu pumnii în piept
doar după ce sunt confirmați
oficial ca învinși, Adică
statutul pe care și-l asumă
înainte de a-și fi anunțat

chiar pseudo candidatura.
Toți independenții ar

fi trebuit să facă acum front
comun… Dar și toate par-
tidele mici, fără șanse reale
de a strânge minimul 
de semnături necesare…
Având argumentele
distanțări fizice, felul „din trei
în trei” al desfășurării vieții în
pandemie, ar fi putut invoca
schimbarea legii electorale,
măcar pentru reducerea
numărului de semnături. Mii
de semnături greu de procu-
rat în condiții normale și, ev-
ident, aproape imposibil în
condițiile măsurilor de
distanțare. Iar o dată „procu-
rate”, susceptibil a fi fost fal-
sificate. În schimb,
guvernanții s-au „blindat”…
Și-au securizat tabla de joc
pentru a nu apărea ulterior
reproșuri vizând capacitatea
reală de a fi strâns un anu-
mit număr de voturi într-un
deșert de interacțiune so-
cial-electorală dată de
condițiile restrictive ale stării
de alertă, autoritatea
electorală apostilând: „în
starea de alertă se pot
strânge fizic semnături de
susţinere a candidaţilor la
alegerile locale”. Și nu, nu
este o garanție dată de pen-
tru candidați, ci o închidere
a eventualelor discuții legate
de felul în care au fost
strânse de fapt semnăturile:
„se pot strânge fizic
semnături”. Fără precizarea
respectări distanțării so-
ciale… Iar cu asta, orice
îndoială ulterioară a fost
eliminată chiar „la masă” ca
posibil atu între cărțile de joc
ale perdanților.

●

Ce ar fi ideal în România deCe ar fi ideal în România de
astăzi…astăzi…

Vasile
Lechințan

EEvident, pe primul loc
eradicarea tuturor focarelor de
coronavirus, dacă s-ar respecta
măsurile de izolare, dacă ar fi o
responsabilă asumare
individuală şi colectivă a reg-
ulilor impuse de specialişti şi de
decizia guvernamentală, dacă
nimeni nu ar mai admira vitejiile
iresponsabile ale unora, ale
căror urmări duc la blocarea
sanitară, economică şi culturală
a ţării, la costuri enorme cu
spitalizările, la pierderi de vieţi
omeneşti. 

Pe locul doi – poate că
era mai bine pe primul -, aban-
donarea de către oamenii
serioşi şi valoroşi din ţară (îmi
repugnă aici cuvântul elite) a
statutului de „spălare pe mâini”
în privinţa vieţii politice
naţionale, lăsându-i pe
nechemaţi să preia posturi de
mare răspundere la cârma des-
tinului nostru naţional,
amânându(-ni)-se la infinit
ieşirea din crize şi tranziţii. Eu
cred cu tărie că România merită
să aibă oameni adevăraţi care
să o înscrie pe drumul
normalităţii politice şi adminis-
trative. Asumarea de către
fiecare cetăţean a statutului de
responsabil faţă de unitatea
constituţională a ţării, ieşirea din
baricadarea „tribului” său politic,
religios, etnic, sectar, francma-
sonic. România nu trebuie să
fie ţara unei populaţii de tip
„tribal”, ci a unei naţiuni respon-
sabile, pentru că oricând este
nevoie de această calitate în
faţa dezastrelor mai ales (vezi
cazul cel groaznic de la Cara-
cal, care a zguduit o ţară, apoi
pandemia de Coronavirus, şi nu
vreau să mă gândesc ce ar
putea fi de înspăimântător în
această lume plină de arme de
distrugere în masă, care se pot
declanşa, fie dintr-un accident,
fie ajungând pe mâna unui/unor
iresponsabil/i). Ideal ar fi să nu
se facă nicio concesie standar-
dului de educaţie a copiilor şi
tinerilor în familie, şcoli,
universităţi, decât poate acelora
care au anumite dizabilităţi, dar
nu şi şmecherilor şi trândavilor,
care ştiu că prin concesii vor
primi note de trecere şi diplome
şi astfel pregătim nulităţi gata să
preia conducerea destinului
nostru naţional. Citirea de către
copii, tineri, bătrâni, zilnic, din
cel puţin trei cărţi de lectură
literară din imensele valori ale
creaţiei româneşti şi universale,
ca liberă şi responsabilă
alegere. De recomandat din
cărţi „fizice”, acasă sau la bib-
lioteci, după eradicarea pan-
demiei cât de grabnic. Cu
durere trebuie să constate
fiecare român că instituţii cu mi-

nunate şi uriaşe comori ale spir-
itului uman, cum este şi Bib-
lioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga” din Cluj-Napoca
este aproape blocată din cauza
pandemiei. Câştigul lecturii este
enorm, pentru fiecare om (nu-
mi place să zic „pentru fiecare
individ”) şi pentru societate.
Lectură! Lectură! Lectură! (Nu
era rea, în principiu, nici lozinca
lui Lenin: Învăţaţi! Învăţaţi!
Învăţaţi!, dar aceasta s-a tradus
în practică prin Învăţaţi la
învăţământul politic de partid!,
devenind de fapt un curs de
ştergere a memoriei, o spălare
pe creier, cum i s-a consacrat
fenomenului o sintagmă).
(Atenţie, şi astăzi sunt extrem
de multe spălări pe creier, „dis-
tractiv-culturale”, religioase, ide-
ologice). Ieşirea din letargie a
statului privind cadastrarea
proprietăţii asupra pământului.
În ritmul în care se face astăzi,
nu se termină această
operaţiune nici în 300 de ani,
lăsându-se totul în voia
neseriozităţii şi a liberului arbi-
tru, perpetuându-se optica
aceea comunistă de a nu da
importanţă siguranţei persoanei
asupra proprietăţii sale. Ieşirea
din letargie a statului privind sal-
varea de la pieire (acum, în ul-
timul ceas) a monumentelor
istorice, singurele care ne-au
rămas ca urmă materială şi
spirituală românească în aer
liber, şi anume bisericile de
lemn, unele din secole foarte
vechi, care zac în ruină, şi se
pune prioritatea pe reconsti-
tuirea castelelor şi conacelor
foştilor tirani de odinioară din
Transilvania. În ritmul în care se
restaurează aceste urme dragi
ale trecutului nostru, cam în 500
de ani se ajunge la capăt, de
fapt poate mai repede, că în 20-
30 de ani se distrug complet şi
nu mai ai ce restaura.

Ideală ar fi o respons-
abilitate uriaşă a românilor pen-
tru păstrarea cimitirelor. Am fost
anul trecut în localitatea Sviniţa
din Cehoslovacia, unde a murit
marele nostru iluminist Gheo-
rghe Şincai. Acolo, cimitirul sat-
ului era parcă un muzeu în aer
liber, şi atunci mi-am dat seama
de handicapul de civilizaţie al
nostru faţă de naţiuni occiden-
tale în această raportare a
noastră faţă de cei morţi, faţă
de trecut. Conştiinţa noastră în
această problemă gravă se
vede şi din faptul că nici măcar
presa, care ar trebui să fie
inteligenţa şi starea de veghe a
naţiunii, nu a dezvăluit vreodată
starea barbară a cimitirelor din
satele noastre, invadate de bu-
ruieni şi de arbuşti sălbatici
până a-l cuprinde şi a-l nimici
de tot.

●
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Democrație și pandemie…Democrație și pandemie…

Cristian
Vasiliu

Introducere…

AAm avut reflexul de
a lua apararea Socialului
crezând – mai exact: im-
punându-mi să cred – că (1)
deciziile pe care acesta le-a
luat în ultimul timp sunt doar
rezultateale unor judecăți
eronate (făcute totuși cu
bună credință), (2) a unor
confuzii (pricinuite de lipsa
de informații) sau (3) a unor
înșelăciuni cărora a căzut
pradă din naivitate. (Includ
și pasivitatea printre decizi-
ile Socialului). Articolele
mele au avut – în mare
parte – drept scop (1) edu-
carea spiritului critic, (2)
așezarea tuturor faptelor în
ordinea lor corectă în fața
rațiunii și (3) apelul la în-
toarcerea la valorile
democrației. Dacă aș fi
coborât în arenă aș fi folosit
poate mai mult arma pam-
fletului, ironia neagră,
înțepătura otrăvită, dar nu
am avut nici apetitul (și
poate nici talentul) pentru
asta, crezând că ceva mai
poate fi salvat prin seriozi-
tate și raționalitate. Mă con-
sider vinovat în fața propriei
conștiințe nu pentru faptul
că am încercat, ci de
încăpățânarea cu care m-
am agățat de credința că
adevarul poate fi mai puter-
nic decât orgoliul și ca poate
ajunge să lumineze minți.
Boala secolului nostru – re-
alitivizarea adevărului –
ajunsă în sfârșit (după ce a
acaparat lumea) și la noi
(unde a găsit teren fertil),
face imposibil orice demers
argumentativ; dar acestă
boală nu poate fi imputabilă
în totalitate bolnavului câtă
vreme afectează – printre
altele – tocmai capacitatea
de a-ți da seama că ești bol-
nav (și de a te auto-trata).
După propria mea definiție –
greșită poate – a nu te in-
teresa adevărul , a nu căuta
adevarul sau a nu-l
recunoaște când l-ai găsit
este – nu doar o dovadă de
prostie – ci prostia însăși.
Nu poți opera decât cu
adevărul. Poate aș fi contin-
uat demersul de a lupta cu
morile de vânt (încercând
cu onetitatea să caut și să
ofer adevărul) dacă nu aș fi
înțeles – în sfârșit – că So-
cialul este cât se poate de
lucid și de informat. Doar
natura lui pervertită îl face
să prefere (1) avansurile
unui mediocru inspector
scolar cu ifose de rege, (2)
mojicia unui bețiv adus la
conducere tocmai pentru
caracterul lui de slugă și (3)
abuzurile unor instituții de

forță; este un act politic mu-
tual consimțit. Rămâne
problema moralității (acum
că problema adevărului este
tranșată pentru mine), însa
nu poți să discuți probleme
de morala când instinctele
care cer (1) o mână forte și
grea la conducere, (2)
judecăți populare în piețe și
(3) încălcări de drepturi fun-
damentale sunt atât de put-
ernic sădite în Social (și mai
ales – ce ironie – în
generațiile tinere). Educația
vine prea târziu (sau nu mai
vine deloc), umorile și nu
faptele sunt cele care
contează, iar democrația
este un concept mort care
mai mult încurcă.

Inevitabil am emis
opinii și am dat verdicte;
unele dintre ele, fără dar și
poate, total greșite. Am
căutat însă – pe cât a fost
posibil! – ca ele să aiba
dedesupt adevărul și dea-
supra – o poziție demnă. Și
– mai ales – am căutat să
folosesc logica, morala
politică și să mă însotesc cu
alți gânditori în direcția
democrației.  Singura mea
loialitate a fost fața de So-
cial, din care am considerat
că fac parte. Critica mea (pe
alocuri exagerată)
îndreptată împotriva So-
cialului își are rădăcina în
ideea că trebuie să fii mai
aspru cu tine însuți decât cu
cei din jur. Într-o vreme în
care se practică vânătoarea
de  vinovați externi pentru
propriile eșecuri, acesta
poziție poate fi incomodă,
dar ea nu trebuie ignorată.
Și – trebuie să o spun! – m-
am săturat până peste cap
de lamentații și de ură
goală. A venit însă pan-
demia și am crezut că, pus
față în față cu Răul, Socialul
se va trezi și îi va rezista, și
că acest fapt îi va schimba
și atitudinea politică. Chiar
și un – Nu! – spus cu
jumătate de gură, ar fi fost
de ajuns; nu mă așteptam la
minuni, căci în privința
capacității de schimbare mă
folosc pe mine însumi drept
etalon. Dar lucrurile au mers
din rău în mai rău și nici
măcar lamentațiile de alta
dată nu le-am mai auzit.  Pe
lângă pașii făcuți deja în
direcția subminării
democrației (despre care
am vorbit în alte articole) s-
au mai fâcut câțiva între
timp. Dacă mai scriu acest
articol pentru a-i devola este
pentru că mai am datorii
față de mine însumi și pen-
tru că dezamăgirea
provocată de Social nu este
mai mare decat indignarea
– pe persoană fizică –
provocată de acești pași.
Complicitatea vinovată a
Socialului (cauzată poate și

de sindromul Stockholm) nu
face acțiunile Politiciului mai
puțin reprobabile.  Mi-am
schimbat însă perspectiva
asupra dinamicii politice și
mai ales tonul. Înțeleg prea
bine ce trebuie să fi simțit
Casandra și Laocoon când
se opuneau cu tărie intro-
ducerii darului otravit al gre-
cilor – Democrația?! – în
cetatea Troiei.

Despre metodă

Trebuie să recunosc
încă de la început că nu
există o unitate de formă a
acestui articol, ci doar una
de fond. Fenomenul căderii
democrației – căci acesta
este de fapt subiectul arti-
colului – înspre anarhie și
tiranie (corect prezis de
Aristotel) are mai multe
fațete. El nu trebuie pus
doar pe seama unor
dușmani exteriori, ci și (1)
pe seama contradictiilor in-
terne ale democrației însăși
și (2) pe seama faptului că
orice sistem sfârșește la un
moment dat prin a-și nega
propriile principii de justifi-
care, după o funcționare
îndelungată. În final se
ajunge ca și Politicul și So-
cialul să respingă
democrația și vina este
deopotrivă împărțită. Avem
sub nas exemplul
democrației românești și el
provoacă indignare. Dar
dacă intenția este mai
profundă decat critica unor
evenimente recente petre-
cute pe plaiul politic româ-
nesc (cum ar fi, de exemplu,
așezarea președintelui Jo-
hannis cu bocancii pe gâtul
democrației), dacă ne prop-
unem și să înțelegem „de
ce?”, atunci trebuie de ne
lărgim perspectiva în spațiu
și în timp. Planurile micro și
macro ale istoriei și geo-
politicii s-ar putea nu fie în-
totdeauna corelate, însă
trebuie să facem și exercițiul
detașării și al „privirii de sus”
(după cum spunea Marc Au-
relius).  Să recunoaștem că
suntem mai mult decat
trăitori al epocii johannis în
România. (1) Ne-am născut
în sec. XX (sau XIX) în Estul
tarat de comunism, (2) am
trecut prin revoluția calcula-
toarelor, (3) visăm bogățiile
capitalismului și avem
morala contorsionată dată
de educația socialistă, (4)
simțim inegalitatea ca pe o
nedreptate (pentru a avem
instincte de stânga), (5) ne
place puterea, dar fugim de
responsabilitatea ei, (6)
avem complexe de provin-
ciali și porniri de vechil, (7)
suntem superficiali, dar
pretindem seriozitate. Noi
suntem până la urmă
democrația care se

prăbușește; dacă ar fi să
dau un  verdict aș spune că
democrația se prăbușește
nu în jurul nostru, ci în
primul rând în noi. În Social
și în Politic.

Desigur, punctul de
plecare și de interes (ime-
diat ) este planul autohton:
Johannis, Parlamentul și
politica în vremea covid-ului
(pe care îl voi trata in capi-
tolele următoare), dar acest
plan deschide la rândul său
alte planuri în care se as-
cund cauze primare com-
plexe, mai complexe decât
interesul unui egoist leneș
îndrăgostit de lux și
lingușeli: divorțul dintre Put-
ere și Politic, ascensiunea
stângii, tendintele iliberale
din majoritatea mișcărilor
populiste, confuntarea din-
tre națiuni și multinaționale,
reacțiunea naționalistă,
etc… Voi reveni asupra lor,
dar mai întâi: România…

Parlamentul  – ultima redută

Problema parlamen-
tului este o radiografie cât
se poate de corectă a stării
de descopunere în care se
află originala noastră
democrație. Lupta politică
(ce ar fi trebuit să se dea de
fapt în Parlament și doar
odată la patru ani în Social)
a ajuns să se dea cu Parla-
mentul.  Dincolo de aspec-
tul cinic, grotesc și
paradoxal al acestui fapt, nu
se poate ignora nici nota lui
ironică. Parlamentul nu este
doar o instituție (cu justifi-
care, formare și funcționare
democratică), ci și mecanis-
mul esențial al democrației.
Acest lucru este statuat și
de Constituție, dar el nu mai
poate fi un argument, câtă
vreme Constituția nu mai
este de ceva vreme o au-
toritate.  Imperfecțiunea
Parlamentului – pe care o
putem recunoaște oricând!
– ține (1) de imperfecțiunea
ideii de reprezentare, (2) de
imperfecțiunea votului în
sine (ca forma și ca fond) și,
nu în ultimul rând, (3) de
imperfecțiunea oamenilor și
este de fapt expresia
imprefecțiunii democrației
însăși.  Este cât se poate de
validă poziția lui H.R.P. care
cere o minimă morală (loial-
itate, moderație și prudență)
din partea parlamentarilor
pentru ca democrația – prin
Parlament – să fie nu doar
posibilă, ci și realizată. Nu
poți însă să încerci să repari
democrația cu mijloace
nedemocratice distrugându-
i (sau controlându-i – ceea
ce este același lucru)
instituțiile și modalitatile de
funcționare. Și totuși exact
asta se întâmplă. Numele
democrației este fluturat în

fața oștilor aruncate în luptă
contra Parlamentului.

Chiar și numai faptul
că ultima redută în fața
avansurilor autoritarite a
rămas Parlamentul este su-
ficient pentru a înțelege că
ceva este profund stricat nu
numai în modul care
democrația funcționează, ci
și în modul în care o per-
cepem (și o judecam). Și –
mai mult decât atât – ar tre-
bui să dea de gândit și aver-
siunea (sau, cel puțin,
neîncrederea) totală pe care
o are o mare parte a So-
cialului față de parlamentari
(și prin erori de logică sau
de încadrare categorială,
față de Parlament și Politic).
Stim care este originea
astei stări de fapt în Româ-
nia; nimeni nu îl poate uita
pe Băsescu (și epoca sa),
deși mulți se grăbesc să îl
ierte. Am crezut că odată cu
plecarea lui, democrația
noastră torturată mai are o
șansă; dar iată că ne
regăsim din nou în aceeași
situație, fără să fi înțeles
nimic, mai surzi și mai orbi;
și mai furioși și mai plini de
ură. Dacă existî o lecție în
mitul lui Sisif este aceea că
omul poate îndura orice
câtă vreme are speranță;
readus la capatul de jos al
pantei pe care trebuie să o
urce, știind efortul ce îl
așteaptă și inutilitatea lui,
omul este cuprins nu doar
de oboseală, ci și de disper-
are , iar spritul său se
frânge. Iar dacă nihilismului
politic este atât de avansat,
nu mai există nicio cale de
ieșire din el prin rațiune.
Rămâne în schimb datoria
de a veghea cu ochii
deschiși pentru a putea
depune mărturie mai târziu.

Inamicii politici ai Parlamen-
tului

Folosesc pluralul
deși toate fortele politice (și
prin forțe politice înteleg
instituțiile cu putere formală
și reală) ce se împotrivesc
Parlamentului (sau mai
exact cărora Parlamentul se
opune) sunt adunate 
în mana președintelui.
Intențiile, atitudinile și
acțiunile sunt cât se poate
de clare; doar păstrarea
aparențelor împiedică și de-
clararea fățisă a acestui
lucru. Articolele anterioare
demonstrează fără echivoc
acest lucru. 

-continuare în pagina a 4 a - 



4 Tichia de politician

Democrație și pandemie…Democrație și pandemie…

-urmare din pagina a 3 a -

DDe aceea nu am să
reiau aici pașii făcuți de pre-
sendintele Johannis pentru a
ajunge în această postură de
autoritate cvasi-totală, ci doar
am să enumăr aceste forte
care i se supun acum, tocmai
pentru a întelege dezechilibrul.
(1) În primul rând, Johannis
controlează în mod direct
(după evenimentele sfârșitului
de an 2019) cele doua 
capete ale puterii executive:
(1.1) Președenția (putere
extraordinară) și (1.2) Guver-
nul. (2) În al doilea rând, tot ce
înseamnă servicii secrete i se
subodonează: (2.1) serviciile
secrete extraguvernamentale
(SRI, SIE, SPP, STS), (2.2)
cele trei servicii ale Ministeru-
lui de Interne, (2.3) serviciul
secret al Armatei (DIA) și (2.4)
cel al Ministerului de Justiție
(fostul SIPA). (3) În al treilea
rând, nici puterea
judecătorească nu scapă
sferei de influență a
Președintelui, câtă vreme el
numește (3.1) procurorii-șefi ai
parchetelor (General, DNA, DI-
ICOT), (3.2) șefii Înaltei Curți și
(3.3) ai Curților de Apel și (3.4)
(la propunerea CSM-ului) toți
procurorii și judecătorii. (4) În
al patrulea rând să nu uităm
(4.1) că Johannis este în con-
tinuare, chiar și informal, în
fruntea PNL-ului – fiindcă
Orban nu este altceva decât o
marionetă stricată! – și (4.2)
toata dreapta politică din Ro-
mania (care de fapt este alinită
în stânga spectrului politic) îi
este mai mult sau mai puțin
loială.

Este uimitor cum nu
pare să deranjeze pe nimeni
că, într-o democrație cu acte
înregulă, un singur om (chiar și
cu o legitimitate mare dată prin
vot) deține o astfel de putere.
Și mai ales că (1) abuzează de
această putere depășindu-și
rolurile constituționale de arbi-
tru și actor (doar în condiții ex-
traordinare) – de fapt acestea
sunt rolurile pentru care
președintele are legitimitate,
nicidecum pentru cel de
faraon! – și (2) duce o luptă
politică pentru a câstiga și
Palamentul (ceea ce
echivalează, dupa cum
spuneam, cu distrugerea lui).

Pandemia și Președintele

Ecuația luptei pentru
putere a fost dată peste cap de
apariția pandemiei. Nu putem
uita (și nu putem ierta) faptul
că s-a marșat în direcția
alegerilor anticipate (ceea ce
ar fi însemnat câștigarea Par-
lamentului, fără îndoială)
menținându-se în schimb o
stare de provizorat în puterea
executivă și ignorându-se
toate semnalele de alarmă.
Deși normalitatea și bunul-simț
ne-ar fi îndemnat să credem că
armistițiul politic temporar era
cea mai bună solutie pentru
vremea pandemiei, lucrurile nu
au stat nici pe departe așa.
Ceea ce s-a întâmplat în timpul
pandemiei (din punct de
vedere politic) seamănă cu o

scenă de box în care arbitrul
fluieră și intervine pentru a-I
despărți pe combatanții prinși
într-un clinci, însă unul dintre ei
continuă să își lovească adver-
sarul și după ce acesta ți-a
lăsat garda jos. Nu îmi propun
să analizez măsurile Guvernu-
lui luate pentru gestionarea
crizei (sau cel putin nu aici).
COVID-19 a fost însă instru-
mentat cu cinism tocmai pen-
tru a aduce avantaje politice.

Iată motivația
acțiunilor: Două lucruri i-au de-
venit foarte clare Președintelui
încă din luna martie: (1) faptul
că pandemia va eroda puternic
imaginea PNL-ului (și a sa de-
sigur) – de aceea a și încercat
să forțeze alegerile anticipate
înainte ca valul pandemiei, pe
care îl vedea prea bine, să
atingă malurile Romaniei – și
(2) faptul că nu poate avea
Parlamentul fără să diminueze
influența PSD-ului (partidul –
încă – majoritar în Parlament).
Și cum electoratul PSD-ului
este în marea lui majoritate
unul conservator (trecut de 50-
60 de ani, creștin ortodox și
nationalist) a speculat (dacă nu
chiar a creat) toate momentele
în care a putut poza în apara-
tor al vârstnicilor, al datinilor
creștine și al patriei. Recunosc
că într-o primă etapă am fost
dezgustat de aceste manevre
grosolane și transparente, însă
apoi vărsând ce efect pene-
trant au avut în Social, m-am
indignat; m-am indignat cu atât
mai mult cu cât s-au folosit
fake-news-uri ce au transfor-
mat victimele în răspândaci.

…și iată faptele:

Președintele și creștinii orto-
doxi

Prima mișcare a vizat
creștinii ortodoxi. Paștele (și
sărbătorirea lui) a fost un prilej
minunat pentru ca
Președintele să încerce să
câștige bunăvoința creștinilor
ortodoxi (nu puțini la număr,
chiar dacă mai tăcuți). Și nu
avem motive să ne îndoim că
interesul a fost unul strict
politic, câtă vreme cunoaștem
poziția PNL-ului la referendu-
mul pentru familie. Măsurile
drastice ce limitau adunările și
manifestările publice îi ingrijo-
rau pe mulți evlavioși habotnici
(și pe unii dintre reprezentanții
Bisericii) mai mult decat covid-
ul. Au circulat prin media o
sumedenie de apeluri către
Președinte – către cine
atcineva?! – de ridicare a
restricțiilor pentru ca
sărbatorile pascale să ne
găsească înghesuiți unii în alții
până la sufocare, dar plini de
lumina sfantă. (Și de COVID
eventual, câtă vreme nu îmi
închipui de ce s-ar exclude mu-
tual cele două). În aceste peni-
bile misive publice unii îi
aminteau președintelui de
miracolele rugăciunilor în grup
din temnițele comuniste sau
naziste, alții îl asigurau că va
beneficia de recunoștință
veșnică. Totuși, situatia era
delicată. Oricât de tentat ar fi
fost să dea curs rugănimților
(din calcul pur politic), nu o
putea face însă în mod direct,

pentru că – să nu uităm! – Jo-
hannis conduce (și este
susținut) de o serie de forte
progresiste (nicidecum na-
tional liberale, de dreapta cum
greșit s-ar putea crede dacă
ne-am lua după numele par-
tidului); ori o poziție de
susținere a Bisericii, a
credincioșilor și a ritualurilor
creștine ar fi supărat stângiștii,
neo-marxiștii, globaliștii,
progresiștii și iliberalii și l-ar fi
lăsat fără altă parte de elec-
torat (de altfel fidelă și
dependentă de nutreț ideologic
și de fake-news). Politica nu
înseamnă însă opțiuni binare
clare, bazate pe principii (reli-
gioase, pragmatic – medicale,
ideologice); politica este calea
compromisului, a trădarii, a
minciunii, a fentei,  etc…, pen-
tru a ajunge la rezultatul dorit
bun sau rău. Prins între ciocan
și nicovală, Johannis a făcut
următorul joc:  l-a pus mai întâi
pe ministrul Vela să anunțe că
se vor lua în acord cu Biserica
unele măsuri pentru a permite
sărbătorirea Pastelui; apoi a in-
tervenit el pentru a-și mani-
festa dezaprobarea și pentru
a-l lua de guler pe ministrul
Vela; pentru ca în final tot el să
anunțe o cale de compromis.
Prin această melodramă prost
scrisă și prost interpretată de
actori dizgrațioși și lipsiți de tal-
ent, Johannis a câștigat totuși
pe ambele fronturi: și-a păstrat
alături fanaticii și a ajuns și la
inimile unei părți de electorat
mai lucid, mai așezat (și
oricum dispus să fie mai
iertător cu „greșiții lor” în prea-
jma sărbătorilor).

Președintele și vârstnicii

A urmat episodul
„încarcerării bătrânilor”, episod
care ar putea stârni zâmbete
oricărui om detașat de
problemă și cu puțină ordine în
cap. Sunt nevoit să îl tratez
însă cu seriozitate, tocmai pen-
tru ca Socialul l-a tratat cu
atâta seriozitate. Faptele par
clare suprafață. Dr. Streinu
Cercel a fost înfierat public de
către Johannis (care s-a ferit
totuși să îi rostească numele)
și de către lacheul  Orban,
după ce în presă a apărut – a
se citi „a scăpat” – un docu-
ment elaborat de acesta în
Februarie împreună cu o
echipă de specialiști. Fără să
ni se arate documentul cu pric-
ina – eu însumi a trebuit să
răscolesc Internetul în
căutarea lui – ni s-a spus că el
conținea propuneri inaccept-
abile de închidere cu forța la
domiciliu sau prin hoteluri a
vărstnicilor. Presa a preluat
mesajul venit de la cel mai înalt
nivel al puterii executive și l-a
răspândit cu viteza sub cele
mai scârboase forme după
principiul telefonului fără fir,
fără a-i denatura însă esența
negativă; Socialul a reacționat
și el profund ultragiat la gândul
că cineva – altcineva decât
atot-puternicul de la Cotroceni!
– se gândește la măsuri de re-
ducere drastică a libertăților. La
câteva zile a urmat și decizia
de înlăturare a dr. Cercel de la
șefia comisiei științifice anti-

Covid din Ministerul Sănătății.
Desigur, totul era cusut cu ață
albă; dr. Cercel nu propusese
în realitate în Februarie decât
o serie de măsuri de bun-simț,
multe dintre ele și implemen-
tate între timp; nici vorba de o
„încarcerare a bătrânilor” în
hoteluri cu forța, ci de izolarea
acestora la domiciliu pe cât
posibil sau în hoteluri, daca
aceștia nu se puteau întreține
singuri. Toată lumea părea că
uitase (1) declarația presedin-
telui din 24 martie (parcă) prin
care acesta anunța senin că
„practic” persoanele de peste
65 de ani trebuie să stea „tot
timpul acasă” și (2) interviul re-
cent al ministrului sănătății în
care acesta anunța că 
are în vedere posibilitatea
rechiziționării unor hoteluri toc-
mai pentru a implementa
măsuri de „încarcerare a
bătrânilor”. Nu vreau să îl apăr
pe dr. Streinu Cercel, nu pen-
tru că nu merită apărat, ci pen-
tru că apărându-l aș divaga de
la adevarata problemă. Chiar
dacă dr Cercel nu era vinovat
de atentat la libertățile Socialu-
lui, el nu era totuși complet lip-
sit de vină. (1) În primul rând
criticase politica de testare
COVID stabilită de Ministerul
Sănătății în colaborare cu Min-
isterul de Interne, susținând că
putem testa de 2 ori mai mulți
suspecți de infectare cu
COVID.  (2) În al doilea rând își
manifestase uimirea – într-un
mod care aducea a acuzație –
că România are încă granițele
deschise. (3) În al treilea rând
pregătise, împreună cu
primăria Bucureștiului (fieful
PSD), un plan de testare
statistică. (Pentru o vină
similară plecase intempestiv
de la M.S. și dr Costache).
Toate acestea atârnau greu
deasupra capului Dr Cercel,
dar poate că utilitatea sa ar fi
prevalat într-un calcul de opor-
tunitate, daca cuiva nu i-ar fi
venit ideea că se poate câstiga
o rundă politică pe seama lui.
Miza nu a fost nicidecum de-
barcarea dr Cercel – ea se
putea face și într-un mod dis-
cret, ci scandalul. Cu ajutorul
emoției stârnită de scandal, a
fost inoculată în Social ideea
că „Johannis este apărătorul
vârstnicior”. Neadevărat și
imoral totodată (sub limita cu
care eram deja obișnuiți), dar
simplu și eficient. Multa vreme
au existat ecouri venite dinspre
Social în care i se mulțumea
președintelui pentru „poziția
sa”, iar dr Cercel si PSD (prin
asociere) erau înjurați (uneori
la propriu). (Scriu rânduri de
mai sus la mai bine de o lună
de la aceste evenimente și
înca nu le pot găsi o concluzie
sau o interpretare, în afară de
gândul – nihilisto-mioritic – că
meritam ce ni se întâmplă și ni
se mai întâmpla).

Președintele și naționaliștii

Dacă ar fi fost numai
atât și tot ar fi fost îndeajuns.
Nu mă așteptam la nimic bun,
dar nu credeam că se pot în-
tâmpla lucruri și mai odioase.
Vina pentru lipsa de imaginație
și subestimarea  setei de put-

ere îmi aparține în totalitate.
Abia dispăruse din peisaj dr
Cercel că s-a ivit o nouă opor-
tunitate de câstigare de capital
politic pentru Președinte. De
data asta a venit rândul cărții
nationalismului să fie jucată.
Pentru că Parlamentul nu mai
funcționa de ceva timp cu toate
motoarele (din pricina epi-
demiei de COVID) și altele
erau problemele care necesi-
tau o atenție sporită, un proiect
de independență a Ținutului
Secuiesc a trecut de camera
Deputaților prin aprobare tacită
(adică fără să fie supus explicit
la vot). O greșeală – desigur,
dar comisă fără intenție și care
putea fi remediată ușor. Nu
încerc o manipulare a cititorilor;
ar fi urmat mai întâi votul în
Senat , apoi etapa promulgării
legii de către Președinte (care
putea el însuși să o întoarcă în
Parlament sau să o atace la
C.C.) și – mai mult decât atât –
legea era una profund
neconstituțională; nu exista în
mod practic sau teoretic niciun
pericol. Însă faptul că un per-
sonaj politic (1) care a refuzat
dorința și dreptul românilor de
a sărbătorii 100 de ani de la
semnarea tratatului de la Tri-
anon, (2) care a făcut declarații
ambigue în timpul unei vizite –
pe care a numit-o „oficială” –
din Ținutul Secuiesc de acum
exact 3 ani și (3) este atât de
slugarnic față de Europa –
chiar am uitat cu toții afacerea
Sparanghelul? – face apologia
naționalismului și acuză PSD-
ul de „înțelegeri cu niste
maghiari” doar pentru a câștiga
electorat (pt PNL) este un peri-
col. Nu avem nevoie de
dezbinare, nu avem nevoie de
spaime inutile și aberante, nu
avem nevoie de fake-news-uri;
mai ales acum. Iar
Președintele exact aceste lu-
cruri le-a făcut. Să te joci cu
sentimentele unei națiuni și
asa complexate de istorie, sen-
sibilizate de un destin tragic și
jefuite și trădate de propriul
Politic este un act de o infinită
josnicie. Dar – vorba unui in-
telept – „Tiranii nu au patrie” și
nici – adaug eu – ceva sfânt!

Încheiere

Sunt vindecat de mult
de tentația profeției; mă
mulțumesc să filtrez realitatea
prin rațiune și pesimism. Nici
măcar soluții nu mai propun,
căci ele trezesc suspiciuni cu
privire la interesele și loialitățile
mele. Așa că în încheiere mă
mulțumesc să punctez că
urmează încă patru ani cu un
președinte care ne-a adus
„aici” și pare că nu se dă în
lături de la nimic pentru a fi în-
coronat faraon. Următorul mo-
ment crucial este sesiunea de
alegeri din toamnă și nu ar tre-
bui să ne mire dacă atunci o să
cadă și ultima redută a
democrației…

●
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Să nu-i crezi politicianului lacrima de „îngrijorare”…Să nu-i crezi politicianului lacrima de „îngrijorare”…

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘi totuși, în aparenta
lor lipsă de logică, lucrurile
sunt atât de simple… Iar în
30 de ani măcar atât ar fi tre-
buit să înțelegem… Să nu-l
credem nicicând pe politi-
cianul care se dă de ceasul
morții din grijă pentru „nea-
mul” lui… Dar să nu-l credem
nici pe acela care, la rându-i,
din cealaltă parte a
eșichierului, se agită sforăitor
tot din grijă pentru presupusa
preocupare a întâiului… Pen-
tru că și unul și altul sunt
parte a aceleiași specii de
corbi, de rechini, de prădători
care stau mai apoi și își
înfulecă dimpreună „prada”.
Naivitatea noastră…

Din păcate, la atât se
rezumă capacitatea noastră
de acum de a ne trăi mo-
mentele de „glorie”… Nici
măcar de a le savura; ci doar
de a le privi în binele lor per-
fect asimptomatic… Falsa
răfuială a politicie-
nilor pentru bunăstarea
noastră… Lupta lor de a ne
dovedi că celălalt nu ne
merită, nu ne vrea binele, nu
ne înțelege… Și nu-i pasă de
noi… Când, de fapt, la felul
în care sunt construiți,
adunați în cârdurile
prădătoare, mânați de intere-
sele meschine ale votului,

nici unul nu ne merită…
Asta ar fi trebuit să

înțelegem după trei decenii…
Și de aici ar fi trebuit să în-
cepem lupta pentru a ne re-
cupera Demnitatea și dreptul
la Adevăr, la Respect, la
Recunoaștere și chiar
Recunoștință. Căci, fără noi,
ei nu ar exista…  Dar nu am
înțeles asta iar ei viermuiesc
în formele lor putrede fără
nici măcar cea mai mică grijă

că va veni vremea în care vor
trebui să se schimbe. Să se
schimbe ori să fie aruncați,
poamă cu poamă, ori
dimpreună cu tot tomberonul
eșichierului politic. Pentru că
știu, nu că îi acceptăm așa, ci
faptul că nici măcar nu ne
punem problema că ar trebui
să fie altfel. Și, da, este un alt
moment de „glorie”… Dar nu
unul al clipei astrale în

cuprinderea unui nou rost; ci
acela al (re)confirmării
aceluiași statut de mioare su-
puse.

Nu este dară nici o
mândrie pentru nici unul din-
tre noi, neimplicați politic,
faptul că ei se ceartă, se
agită, se ciorovăiesc, se
încaieră pe sticlele formale
ale formalismului media…
Pentru că o fac pentru
ciolanele și zgârciurile puterii

lor… Nu pentru noi ca indi-
vizi. Nu pentru că le-ar păsa
de sănătatea noastră, de
existența noastră, de conti-
nuitatea noastră…

Politicienii sunt
viperele aceluiași „carpe
diem” egocentric… Și nu vor
privi niciodată mai departe de
propriul ospăț dacă nu sunt
forțați să o facă… Să nu-l
credeți dară nici pe acela

care se zburlește la ceilalți că
o să poarte la rever ferpare
cu numele morților din cauza
tergiversării adoptării unei
legi… Pentru că, dacă era
așa, dacă îi păsa, nici măcar
nu se ajungea la momentul
în care ceilalți să mai aibă cu-
rajul, nu să tergiverseze, ci
să mimeze o minimă
tărăgănare. Ar 
fi fost combătuți pentru
zădărnicirea combaterii bo-
lilor de le zburau tușierele.
Să nu-i credeți însă nici pe
cei ce vă vor spune, cu
masca pe sub bărbiile ze-
muind de seva drogului
politic, că nu avem a ne face
griji; că ei sunt acolo și luptă,
nu (doar) cu virusul, ci tocmai
cu perfidul inamic al „mo-
mentului” (dintotdeauna de
30 de ani!), cel politic.

Să ne trăim dară
clipa de „glorie” cât timp mai
suntem avertizați catifelat că
o carantină va dura două zile
și apoi vom fi trimiși acasă, în
izolare… Că atât va dura
doar până își vor securiza ei
votul; apoi, vom fi ambalați,
„izoletați”, în cutiile de carton
ale spitalelor de mucava.
Acolo unde cartonul va
rămâne singurul nostru
aliat…

Totul este de o falsi-
tate grosolană… Să nu-i
credeți dară, otova, nici pe
unii, nici pe ceilalți… Ci
încercați să judecați singuri…

Rupeți-vă, nu sforile măștilor
sanitare, ci pe acelea ale
nepăsării și ale mulțumirii de
a lua lucrurile gata „meste-
cate”, gata „analizate”, gata
„judecate”, primite și cu
veșnica aplecare spre fatalis-
mul ascultării necrâcnite.

Miorița s-a desțelenit
acum trei decenii; să nu con-
struim noi noile țarcuri și, mai
ales, să nu ne transformăm
în paznici vigilenți doar cu
felul de a fi vigilenți al
celorlalți „paznici”… Cei ce
poartă masca mai strâmt,
mai arogant, mai în
nepăsare… Și gândiți-vă la
ceea ce mai puteți lectura în
liniște acum; și poate nu veți
mai putea citi, pentru că nu
veți mai avea unde, după ce
alegerile vor fi trecut. Când
unii dintre politicieni se vor
întoarce la aplecările și
apucăturile lor despotico-
mârlănești, iar celorlalți,
siguranțați într-un fief
sinecură pentru următorul
mandat, pandemic ori nu, nu
le va mai păsa…

Nu vă grăbiți dară a-i
șterge politicianului lacrima
de îngrijorare… Nici măcar
să nu credeți în ea… Căci,
adesea, e mai opărită ca
veninul…
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CCe beneficiem de la
munca în comunism? De la
ideologia comunistă nu ben-
eficiem nimic bun, doar de
amintirea suferinţelor şi
neîmplinrilor în plan politic şi
uman a noastră, a celor
care am trecut prin “lagăr”,
apoi de suferinţele şi jertfa
atâtor români victime ale
acestui sistem pe care l-a
prevăzut Orwell încă din
1949 şi de care românii s-au
dezis total şi irevocabil în
1989. 

Nu are rost să mai
facem azi pe anticomuniştii,
acum, la treizeci de ani de la
lichidarea comunismului,
când anticomunismul este
foarte la liber, se poate con-
suma încet şi în tihnă cu
linguriţa, fără teama de
“efecte secundare”. 

Am deveni ridicoli.
Atunci, înainte de 1989, sau
în timpul Revoluţiei din De-
cembrie 1989 era momentul
pentru afişări anticomuniste,
nu astăzi. Dar ce vreau eu
să aduc opiniei publice spre
conştientizare: faptul că
românii au muncit atunci, şi
din munca lor beneficiem şi
astăzi din plin. 

Să fie clar acest
lucru, altfel generaţiile tinere

tot îi acuză pe bunici de cele
mai rele apucături ale
tinereţii lor, faptul că au
consimţit să trăiască în co-
munism (nu au fugit cu toţii
peste graniţă, să-l lase pe
Ceauşescu singur), apoi că
au consimţit să se
amestece cu comuniştii, să
terorizeze toţi laolaltă, de-a
valma, să extermine, să
facă abuzuri şi torturi, să de-
porteze, să întemniţaze, să
lichideze, să aplaude polit-
ica de “alimentaţie raţională”
şi de înfometare a lor înşişi,
să adore oprirea curentului
electric şi a căldurii la inter-
vale cât de lungi, să stea la
graniţe în şiruri ordonate,
aplaudând cum ies
vagoanele cu carne,
castraveţi şi roşii din serele
de iarnă şi alte alimente, la
noi rămânând numai
“adidaşi”, să le placă şi să
se dea în vânt după lozinci
marxist-ceauşiste, să
citească chiar şi acasă, cu
multă savoare, numai
broşuri de partid şi revista
cea sublimă “Munca de par-
tid”, cu coperţi statornic de
culoare roşie, să-l iubească
pe “cel mai iubit fiu al
poporului român”, să o
adore pe cea mai iubită
fiică, “savant de renume
mondial”, academician doc-
tor inginer, şefa polimerilor,

să se lase spălaţi pe creier
de ideologia comunistă
(dacă era aşa, tinere, nu
prindeai tu 21 Decembrie
1989, că erai şi tu astăzi
deja cu cravată 
roşie la gât şi cântai 
cântece revoluţionare
cu/despre tovarăşul
Ceauşescu cât te ţineau bo-
jocii, nu tu Oxford şi Sor-
bona) şi câte şi mai câte.

Dar e bine să am-
intim câteva lucrări
esenţiale din comunism, de
care beneficiem astăzi şi la
baza cărora stau mii de vic-
time şi muncă
supraomenească a
românilor (cu voia Dvs. şi a
mea): hidrocentralele de la
Bicaz, Porţile de Fier,
Vidraru Râul Mare, Lotru
etc; termocentralele de la
Rovinari (1976-1979),
Turceni (cea mai mare din
România, funcţionează din
1977), Craiova – toate trei
acoperă circa o treime din
producţia de electricitate de
azi din România, de la
Deva-Mintia, Comăneşti
etc; Canalul Dunăre-Marea
Neagră, al treilea ca
lungime din lume, după
Suez şi Panama (1949-
1955, 1976-1984);
Transfăgărăşanul, cu o
lungime de 151 km, con-
struit între 1970-1974, con-

siderat cel mai frumos drum 
din lume; Palatul Parlamen-
tului României (ridicat între
1984-1989, a doua cea mai
mare clădire administrativă
pentru uz civil ca suprafață
din lume, după Pentagon),
cea mai urâtă de noi,
românii, atunci, pentru că
Ceauşescu a construit o
clădire faraonică tocmai
când nu se găseau ali-
mente, nu “se dădea”
căldură şi electricitate, eu
nici acum nu m-am scăpat
de aversiunea faţă de acea
clădire, deşi au trecut peste
35 de ani de atunci, cum nu
mi-a trecut nici aversiunea
faţă de clădirea conducerii
PCR din Cluj, tot de pe
atunci construită, cea de
lângă Prefectură; blocurile
de locuit din toate oraşele
României, începând cu cele
“muncitoreşti” din anii 1949-
1950, până la cele din anii
1988-1989, mai moderne şi
mai estetic concepute de
arhitecţi profesionişti, cea
mai evidentă în cotidian
muncă de odinioară din co-
munism şi cea mai folosită
azi, care situează România
pe primul loc în Uniunea
Europeană cu cel mai mare
procentaj al populaţiei care
trăieşte în locuinţe propri-
etate personală, 96 la sută
în 2016, pe când media din

UE, este de doar 69,3%; -
metroul din Bucureşti,
construcţie începută în
1979; litoralul românesc de
la Marea Neagră;
-marile spitale, hoteluri,
şcoli, universităţi, puncte
turistice, tuneluri pentru căi
ferate şi şosele, muzee,
clădiri ale Arhivelor
Naţionale, clădiri de bib-
lioteci, de sedii administra-
tive, pentru televiziune şi
radio, de fabrici, acum aces-
tea având unele altă
destinaţie.

Desigur că “lista lui
Sindler” urmează să fie mult
completată, mai
concretizată şi cu pre-
cizarea exactă a anului
construcţiei. Eu aş propune
primăriilor din România să
aplice pe fiecare clădire, pe
fiecare bloc, câte o inscripţie
cu anul construcţiei, un
lucru ce ţine absolut de on-
estitate, nu de alta, dar să
nu creadă cineva că aces-
tea au apărut din senin, fără
nicio muncă şi fără niciun
efort al vreunei generaţii.
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