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Iohannis nu sta in capul mesei
A fost prima zi normala din punct de vedere politic din ultimii ani. Ieri.
Astazi, ar putea fi a doua zi normala. Daca se intampla asa, desi ziua a
inceput cu un accident de parcurs, Romania nu va avea decat de castigat.
Presedintele Klaus Iohannis a inteles ca locul sau nu este in capul mesei. Asa
cum a indicat Bernd Fabritius, delegat al Guvernului Germaniei pentru
germanii de pretutindeni, incalcand grav suveranitatea nationala a acestei tari
si creand un incident diplomatic. Una peste alta, Romania porneste cu dreptul
in exercitarea presedintiei Uniunii Europene.
Klaus Iohannis s-a razgandit. Renunta pentru moment la o campanie electorala de tip violent si,
iata, il vedem participand la toate momentele importante legate de preluarea presedintiei Uniunii
Europene de catre Guvernul Romaniei. Din acest motiv, a decomandat miscarea #Rezist. I-a
lasat pur si simplu pe demonstranti in ofsaid. in dupa-amiaza zilei de ieri, stirea ca presedintele
va participa la cele doua momente importante de la Ateneul Roman si Palatul Regal a paralizat
avantul protestatarilor. in ofsaid a fost lasat si PNL, care apucase, prin Ludovic Orban, sa anunte
ca nu se va prezenta la ceremonii. Pe ultima suta de metri, liderul PNL si-a pus totusi costumul si
a luat pozitia ghiocelului la intrarea de la Ateneul Roman.
Dar cel mai interesant fenomen este ca si domnul Bernd Fabritius, delegat al Guvernului de la
Berlin pentru germanii de pretutindeni, a ramas cu buzele umflate. Prieten devotat si agent
electoral al lui Klaus Iohannis fiind, acesta si-a permis, desi reprezinta un guvern european, sa ne
dea lectii. si sa indice faptul ca, in ceea ce priveste presedintia UE, Klaus Iohannis trebuie sa
stea in capul mesei. Denigrand-o cu acest prilej pe doamna Vorica Dancila, in calitatea acesteia
de premier. Bernd Fabritius nu numai ca se inseala atunci cand ia in calcul o asemenea
posibilitatea, dar este si de rea credinta. Conform tratatelor UE, semnate in primul rand de
Germania si abia apoi de Romania, exercitarea presedintiei rotative se face de catre guverne. Nu
de catre presedinti. si daca cumva are memoria prea scurta, ii voi reaminti ca si atunci cand
Germania a exercitat presedintia rotativa, s-a intamplat la fel. Cancelarul a stat in capul mesei, si
nu presedintele Germaniei. si asa se face ca un reprezentant oficial al Guvernului Germaniei,
vorbind in numele Germaniei, nu numai ca a spus o mare prostie, dar pur si simplu a insultat un
stat si a violat suveranitatea acestuia. Probabil ca daca Ministerul Roman de Externe ar protesta
ceva mai energic, Fabritius ar trebui sa raspunda. Poate chiar cu functia. Pentru ca, jurist fiind, cu
facultatea facuta in Romania, el nu poate invoca in niciun fel necunoasterea Constitutiei acestui
stat si reglementarilor europene.

Tot un incident de parcurs , dar care nu afecteaza in mod ireparabil imaginea buna de ansamblu
cu care s-a prezentat Romania pana in prezent, este absenta lui Liviu Dragnea de la acest
eveniment. El urma sa aiba o intalnire, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, cu JeanClaude Junker, presedintele Comisiei Europene. si a absentat. Liviu Dragnea nu este bolnav si
nu exista un motiv obiectiv care sa-l impiedice sa-si execite aceasta obligatie onorabila. A
preferat insa sa mearga intr-un concediu romantic. Sa fie acesta un semn ca intentioneaza ca si
in continuare, inclusiv in apropiatele alegeri prezidentiale, sa-si asume doar un rol de eminenta
cenusie? De personaj aflat in spatele cortinei? Posibil. Daca acest scenariu sta in picioare, atunci
avem primul semnal concludent, in sensul ca domnul Liviu Dragnea nu va candida pentru functia
suprema in stat, ci va desemna o alta persoana.
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