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Topaind cu Klaus pe autostrada mintii
S-a facut lege. Unde-i lege, nu-i tocmeala. Lege pentru Autostrada Unirii. De
noaptea mintii. Iar presedintele Klaus Iohannis a prins din zbor falsa
oportunitate. si ce s-a gandit? Sa procedeze in asa fel, incat sa lase impresia
ca mareata idee ii apartine. si i-a chemat la Cotroceni pe cativa parlamentari
alesi pe spranceana, carora le-a multumit pentru ca i-ar fi sustinut demersul.
Iar lingaii au tacut. Toti. Fara exceptie. Nimeni nu l-a corectat. si a ramas asa.
Autostrada Unirii egal autostrada Klaus.
Pare o nebunie absoluta sa faci o lege pentru o autostrada. Pentru o singura autostrada. Nu s-a
mai vazut in lume. Poate ca in anul alegerilor prezidentiale vom face prin lege si un pod. si un
pasaj. Iar printr-o alta lege, o autogara. si, daca se va intampla asa, ele se vor numi Klaus 1,
Klaus 2, Klaus 3 s.a.m.d..
Aceasta idee sugubeata s-a nascut in mintea unor parlamentari din toate partidele, in special
proveniti din zonele interesate de aceasta posibila si necesara magistrala rutiera. Pe fond, bine
intentionati. Pur si simplu politicieni care s-au gandit sa oblige cumva acest guvern si guvernele
viitoare sa puna osul la treaba. Sa nu mai cheltuie miliarde pentru drumuri virtuale, si sa faca in
fine un drum real. si s-a potrivit de minune cu momentul. Un moment aniversar. Sarbatorim 100
de ani de istorie moderna, din 6.000 de ani de istorie. Pe fondul acestei emotii, parlamentare, dar
si colective, s-a nascut proiectul de lege si, minune, actul normativ a trecut. Iar presedintele nu la trimis inapoi. si nici la Curtea Constitutionala. A doua minune. Vreun consilier specialist in
strategii de imagine i-a sugerat lui Klaus Iohannis sau poate, cine stie, i-o fi venit lui insusi ideea,
sa priveasca acest act normativ ca pe o proprietate intelectuala. Pe care sa si-o adjudece.
Transformand-o in merit personal. Desi singura data cand a miscat un deget pentru aceasta lege
sugubeata a fost atunci cand a semnat decretul de promulgare.
si astfel s-a nascut jalnicul spectacol de la Cotroceni. in timp ce presedintele se bataia si se
ocosea, pretinzand ca aceasta lege este dupa chipul si asemanarea lui si din initiativa lui, ditamai
parlamentarii Romaniei o faceau pe ghioceii. I-am privit stupefiat. Niciunul dintre ei nu a ridicat
macar o spranceana exprimandu-si consternarea, asa cum am vazut-o de multe ori procedand
pe doamna Ecaterina Andronescu in situatii chiar mai putin evidente.
si acum sa patrundem in esenta lucrului bine facut. Avem o lege votata si promulgata. Cum
procedam? Ce facem dupa ce ne-am falit dinaintea poporului, aratand cat de breji am fost noi la
patru ani dupa alegere, cum ne-am scremut noi si am ouat o margica? Logic ar urma ca, din

respect fata de acest cardinal act normativ, expresie a originalitatii, ba chiar a exceptionalitatii
romanilor, sa trecem la treaba. Sa ne suflecam manecile, sa ne punem salopetele, cizmele in
picioare, casca pe cap si sa asezam pe harta Romaniei Autostrada Unirii. Cine trebuie sa
execute intocmai si la timp prevederile legii? Mai intai Guvernul Dancila. Acest Guvern, caruia
presedintele Klaus Iohannis i-a cerut de nenumarate ori sa plece de la Palatul Victoria. La fel ca
si opozitia. Dintre care s-au recrutat ghioceii pe care i-am vazut ieri la Cotroceni. Acelasi Guvern
caruia Ludovic Orban, in numele PNL, ii ofera un frumos cadou de sabatori, fix in luna in care
trebuie facut bugeul pe anul viitor. O motiune de cenzura. Pentru care, in paranteza fie spus, din
nou opozitia nu e pregatita. Dar proiectul devine obligatoriu prin lege si pentru guvernele
urmatoare. Hopa! Tocmai ne-a iesit o pasarica din pix. Cum adica obligatorie?
intrebarea are rostul ei. Ce se poate intampla, daca cine vine in locul domnului sova baga legea
la sertar? Cum fac atat de des procurorii cu dosarele penale. Sau cum face mai mereu
presedintele atunci cand trebuie sa promulge o lege si intarzie pana in ultima clipa sau sa dea
vreun decret. Sau sa numeasca sau sa revoce vreun sef de Parchet. Ce ar fi daca Dancila ar iesi
la declaratii si ne-ar spune, dupa model prezidential, ca a primit actul normativ, ca-l va citi si se
va gandi la el cu atentie si ingrijorare si ca va lua o decizie candva dupa Pasti, pentru a nu
tulbura linistea minstrilor? si pentru ca, oricum, pamantul patriei e inghetat pana atunci. Cum vom
proceda daca celelalte guverne care urmeaza vor face la fel? Cum se intampla de atatia ani cu
Legea invatamantului. Care obliga toate guvernele sa aloce minimum 6% din Produsul Intern
Brut pentru Educatie. Procent pe care nimeni nu l-a alocat pana in prezent. S-a intamplat ceva?
A fost pus la zid vreun prim-ministru sau vreun ministru al Educatiei sau al Finantelor pentru ca a
incalcat an de an o lege altfel foarte clara?
„DNA, DNA sa vina sa va ia!” Li se va striga astfel guvernelor in succesiunea lor si indiferent de
culoarea politica a acestora, daca nu vor face Autostrada Unirii? Probabil ca nu. Probabil ca DNA
nu va merge atat de departe incat sa profite de legea lui Stalin transpusa in legislatia
romaneasca, cea a abuzului in serviciu, care pune la zid functionarii publici si demnitarii si daca
fac, si daca nu fac ceva. si daca obtin, si daca nu obtin un folos pentru ei insisi sau pentru
altcineva.
Sa dea Dumnezeu sa vedem in fine prima autostrada de la un capat la celalalt al Romaniei. Sa
dea Dumnezeu ca semnatura celui care a promulgat sa nu fie doar senatura unui pacalici.
Oportunist. Din imbold electoral. si populist. Sper sa apuc sa conduc cu 220 de km pe ora pe
marea Autostrada a Unirii. Dar, pana atunci, dati-mi voie sa pastrez in memorie imaginea unei
topaieli. Cum topaie presedintele nostru pe autostrada mintii.
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