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Presedintele Zero si gura sa de tun
Cum ar putea amuti, din postura sa de principal agent electoral, Rares Bodan,
atunci cand va fi confruntat cu rezultatele mandatului de cinci ani al
presedintelui Klaus Iohannis? Cum va ramane fara replica cea mai importanta
gura de tun a lui Iohannis si cum se va gripa in plina campanie electorala?
Cum va ragusi si-si va pierde vocea Rares Bodan? Pentru a raspunde la
aceasta intrebare aparent socanta, m-am intors in luna septembrie a anului
2014. si am studiat din nou proiectul candidatului prezidential Klaus
Iohannis, prezentat drept preambulul unui proiect de tara, moderatorul
evenimentului fiind analistul politic Emil Hurezeanu, in prezent ambasadorul
Romaniei la Berlin. si m-a luat durerea de cap.
in campania electorala care incepe in curand si in care va fi sustinut de PNL si de cel mai vocal
avocat al sau, Rares Bogdan, presedintele Klaus Iohannis va fi obligat sa-si aminteasca ca, in
urma cu cinci ani, a promis, citez ad literam, ca „veti avea in mine un garant al principiului ca
cetateanul este inaintea statului, iar insituttiile statului servesc si respecta cetateanul”. si am avut.
Am avut serviciile secrete, care si-au batut literalmente joc de cetatean, de Constitutia tarii si nu
in ultimul rand de Justitie. Luarea drept ostatic a Justitiei de catre serviciile secrete este
intotdeauna un act indreptat impotriva si nu in interesul cetateanului.
Dar sa vedem ce a promis atunci in mod solemn presedintele ca va face in acest mandat? Iata
principalul angajament caruia i se subsumeaza toate celealte obiective. „in 2018-2019, romanii
vor simti deja ca traiesc intr-o tara occidentala, in care sunt respectati”. Simt romanii acest lucru?
Nici pomeneala. Cei mai multi, daca sunt intrebati, simt ca traiesc intr-o colonie exploatata la
sange si mulsa de toate bogatiile ei, de multinationale, care realizeaza in Romania profituri
uriase, impozitate in alte state. si pe care, in intreg mandatul sau de cinci ani, Klaus Iohannis in
loc sa le descurajeze, le-a incurajat. Vezi uriasul scadal Schweighofer, o societate austriaca
responsabila de defrisarea fara mila a padurilor Romaniei, protejata fapt dovedit, de Klaus
Iohannis.
Am notat sapte obiective pe care si le-a fixat in urma cu cinci ani candidatul Klaus Iohannis, drept
repere care urmeaza sa fie indeplinite in mandatul sau. Le enumar aproape fara comentarii,
considerand ca de cele mai multe ori comentariile sunt de prisos.
1). Reformarea sistemului public – educatie, sanatate, pensii. Aici fac doar precizarea ca in ciuda

obiectiilor si rezistentei inversunate a lui Klaus Iohannis si a PNL, in Romania a avut totusi loc un
inceput notabil de reforma doar in domeniul sistemului de pensii.
2). Transformarea Romaniei intr-o tara cu adevarat dezvoltata economic, prospera si
competititiva in Europa si in lume. Romania a batut pasul pe loc sub Guvernul Zero al lui Dacian
Ciolos, guvern adus la putere de Klaus Iohannis, dar a avut un ritm de crestere notabil sub
succesivele guverne PSD, fiecare dintre ele demonizat de Klaus Iohannis si acuzat de masuri
nesustenabile. in mod constant, patru din cinci ani ai presedintiei sale, Iohannis a contestat, rand
pe rand, toate masurile Executivului, de cele mai multe ori utilizand argumentul ca acestea sunt
nesustenabile. Prejudiciul financiar, politic si moral creat de asemenea acuzatii lansate de la cel
mai inalt nivel nu poate fi in niciun fel calculat.
3). „O proba importanta a mandatului meu va fi aderarea Romaniei la zona euro”. Proba a fost
data. Dar nota lui Iohannis, dupa cum se vede, nu este de trecere.
4). „O infrastructura functionala, care sa lege Romania de celelalte state europene”. Klaus
Iohannis nu a facut nimic in acest sens. si nici nu putea. Pentru ca angajamentul era demagogic.
Nu presedintele unei tari, intr-un sistem constitutional cum este cel al Romaniei, poate face
autostrazi, cai ferate, cai navigabile, aeroporturi si asa mai departe.
5). „in 2015, finalizarea dezbaterilor privind schimbarea Constitutiei”. Nu s-a mai intamplat absolut
nimic. Constitutia nu a fost schimbata. Iar Klaus Iohannis nu a facut in acest sens nicio tentativa,
pana in urma cu cateva zile, cand a anuntat un referendum menit sa schimbe un singur articol
din Legea Fundamentala, referendum care din nou va mutila alegerile, suprapunandu-se peste
acestea in beneficiul lui. Ca sa discutam in campania electorala despre acel singur articol si nu
despre modul in care, timp de cinci ani, Klaus Iohannis si-a indeplinit sau nu si-a indeplinit
obligatiile asumate.
6). Regionalizarea si descentralizarea. Nu s-a facut nimic. Iar Klaus Iohannis in calitate de
presedinte nu a miscat niciun deget si nu a mai rostit nicio vorba in acest sens.
7). Consolidarea relatiilor cu Republica Moldova. Klaus Iohannis nu a facut nimic. Daca nu ma
insel, nici macar nu a calcat vreodata pe la Chisinau. Sau daca o fi calcat, nu a lasat nici cea mai
mica urma. in orice caz, Republica Moldova nu s-a apropiat nici macar cu un pas de Romania.
in „Romania lucrului bine facut” ar fi trebuit, promisiune facuta in discursurile citite pe promter in
campania prezidentaiala, ca domnul Klaus Iohannis sa se lupte din rasputeri pentru ridicarea
MCV-ului si acceptarea Romaniei in Spatiul Schengen. Nu a intreprins in acest sens niciun
demers. Nu a facut niciun pas. Nu a facut lucrul care trebuia facut.
si, in fine, a promis normalitate. S-a angajat ca, spre deosebire de Traian Basescu, sa fie un
presedinte echilibrat, neconflictual. Care sa uneasca, nu sa dezbine. si ce a facut? Ne va explica
intampinand o dificultate din ce in ce mai mare si ragusind pe parcurs domnul Rares Bogdan.
Pana una alta, eu cred ca numai cine este orb sau rauvoitor ii va mai da vreun vot presedintelui
impostor.
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