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Protestul lui Dan Chitic si catastrofa din Marea
Neagra
In cateva zile, Romania va fi gazda unei importante reuniuni internationale.
Summitul Initiativei celor Trei Mari. Vor fi prezenti lideri politici al caror
obiectiv comun este implementarea unor strategii geopolitice, care ii vizeaza
nu numai pe riveranii celor trei mari, ci si alte state, acoperind o zona larga
din aceasta regiune. Intamplator sau nu, summit-ul este organizat intr-un
moment politic extrem de tensionat in Romania. In plin razboi a doua
Romanii dramatic separate. Dar si intr-un moment in care asupra autoritatilor
de la Bucuresti se manifesta presiuni fara precedent legate de beneficiarii
exploatarii gazelor din Marea Neagra.
Cunoscutul avocat Dan Chitic, cel care s-a luptat cu inversunare pentru ca Romania sa se aleaga
cu un beneficiu de pe urma exploatarii uriaselor zacaminte de gaze naturale din subsolul Marii
Negre, pune la cale o manifestatie de protest la intrarea in Parlament, chiar in 16 septembrie, cu
doar o zi inainte de summitul celor Trei Mari. Nu va fi o manifestatie pro-guvernamentala. si nici
anti-guvernamentala. Nu va fi o manifestatie pro-PSD. si nici anti-PSD. Initiatorul va incerca sa
demonstreze ca opinia publica din Romania este extrem de sensibila in fata acestei provocari
legata de resursele tarii.
in ciuda tuturor presiunilor facute direct de companiile multinationale, care urmeaza sa extraga
gazele din asa-numitul perimetru offshore sau indirect, prin intermediul unor importante case de
avocatura transformate in centre de lobby sau chiar a presiunilor exercitate de guvernele unor
state partenere, majoritatea PSD plus ALDE din Camera Deputatilor a reusit sa obtina o lege,
desigur boicotata de presedintele Klaus Iohannis, prin care, in final, am putea inregistra un castig
de circa 24% din valoarea gazelor care urmeaza sa fie extrase. Adica circa 24 de miliarde de
dolari dintre cele 100 de miliarde la cat este estimata valoarea zacamintelor. Conform practicilor
internationale, am fi putut obtine 74%. Respectiv 74 de miliarde. Dar Romania este o tara prea
slaba iar reprezentantii ei sunt mult prea dispusi sa cedeze atunci cand vine vorba de interesul
national. Nu pot sa nu precizez faptul ca presedintele Klaus Iohannis nu a participat in niciun fel
la framantarile care au avut loc in legatura cu acest act normativ, ca a refuzat sa-l promulge, ca
nu a pledat niciun moment in favoarea interesului acestei natiuni de a-si proteja resursele. La fel
trebuie precizat ca reprezentantii PNL si USR, cei mai multi dintre acestia, au pledat pe platourile
televiziunilor de stiri nu in favoarea statului roman, ci in favoarea multinationalelor. si ca sa ne

lamurim, aceste multinationale sunt Exxon Mobil, care reprezinta in principal interesele
americane, OMV Petrom, care reprezinta interesele austriece si rusesti, LukOil, care reprezinta
exclusiv interesele rusesti, precum si o alta companie, din Ungaria, care a obtinut la randul ei
concesiunea unui zacamant.
Aceste corporatii, care in urmatorii 20 de ani vor extrage gazele din Marea Neagra si care vor
transforma litoralul romanesc intr-un fel de Baku nefrecventabil, compromitand si ceea ce mai
exista din turismul estival, actioneaza in continuare in forta, punand presiune pe Guvern si pe
Parlament pentru ca printr-o Ordonanta de Urgenta, de altfel necesara pentru a preciza anumite
articole din lege, sa fie diminuat dramatic castigul teoretic si asa foarte mic, care ar putea fi
obtinut de Romania. Cuvantul de ordine este „independenta energetica a Romaniei si a Europei
Centrale”. Adica o chestiune vitala legata de securitatea unei parti importante a Europei si de forta
in plan geopolitic a intregului continent in raport cu alti competitori. La acest capitol, cu ce se
alege Romania? Chiar asa cum este legea in acest moment, inca neamputata de partenerii nostri
strategici, tara noastra nu va primi nici macar un metru cub de gaze naturale din miliardele care
se vor exploata, ci doar va inregistra castigurile de care am pomenit mai sus de pe urma profitului
realizat de companiile straine si a taxelor percepute pentru transportul gazelor prin conducte pe
teritoriul acestei tari. Un castig de o alta natura, important insa, ar putea fi realizat in masura in
care Romania va deveni, asa cum se preconizeaza, un hub regional al comertului cu gaze
naturale.
Exista informatii alarmante cum ca, cu ocazia summitului celor Trei Mari, vor creste in intensitate
presiunile asupra autoritatilor de la Bucuresti de a mai ceda din castigul preconizat, si asa destul
de modest. in acest scop, momentul este bine ales de catre cei care si-au propus un asemenea
obiectiv. Politic vorbind, Romania este mai slaba decat oricand. in anul Centenarului Marii Uniri,
vorbim de fapt de doua Romanii. De o Romanie care a castigat alegerile, care se afla la
butoanele puterii, dar care nu intelege ca o parte a acestei puteri trebuie negociata si impartita cu
Opozitia, si o alta Romanie, a frontului anti-PSD, care nu concepe sub nicio forma faptul ca o
majoritate democratic aleasa este aleasa o data la patru ani si nu poate fi rasturnata in afara
procesului electoral decat in mod ilegitim, prin lovituri in forta, care pot fi asimilate unei lovituri de
stat. Frontul anti-PSD boicoteaza activitatea parlamentara si alege sa lupte in strada si in
strainatate impotriva adersarilor politici. si face acest lucru fara a avansa populatiei vreo oferta
alternativa de guvernare. impreuna cu presedintele Klaus Iohannis, frontul anti-PSD a declansat
un razboi dur de gherila politica impotriva celor trei puteri fundamentale ale statului, incercand sa
blocheze activitatea parlamentara si executiva si sa tina in continuare in stare de dependenta
puterea judecatoreasca.
Iata cateva motive care ma determina sa incurajez si sa sustin mediatic initiativa si demersul
avocatului Dan Chitic. Va fi un test. Un test interesant. in ziua demonstratiei initiate de Dan Chitic,
vom afla daca exista sau nu o masa critica de cetateni ai Romaniei, care, dincolo de partizanatul
politic, sunt cu adevarat preocupati de sustinerea interesului national. As vrea sa-i vd alaturi de
Dan Chitic in acest demers si pe toti manifestantii pasnici – evident nu si pe cei violenti – care au
incercat fara sa reuseasca un exercitiu de democratie in Piata Victoriei. As vrea sa vad parti ale
celor doua Romanii de asta data din societatea civila, unite in fine de un obiectiv generos si
comun de un interes cu adevarat national. si tare mi-ar placea ca si presedintele Klaus Iohannis,
cu sau fara geaca rosie, sa incurajeze acest demers legitim si unificator din anul Centenarului. in
fine, as fi incantat sa aflu ca domnul Rick Perry, secretarul pentru Energie al Statelor Unite,

prezent si el la summitul celor Trei Mari, se va abtine sa foloseasca acest prilej, pentru a face
presiuni asupra autoritatilor de la Bucuresti legate de gazele de la Marea Neagra.
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