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Iohannis, inalta tradare si strania amorteala a
candidatilor prezidentiali
„Un om din Tecuci avea un motor. Dar nu i-a folosit la nimic”. Greu sa nu-ti
zboare gindul la cuvintele marelui poet Mihai Ursachi privind la actuala clasa
politica a Romaniei intr-un moment in care mai nimic nu se leaga. Avem
presedinte, avem parlament, avem o bruma de guvern, dar nu par sa ne
foloseasca la ceva. Nu mai e clar ce va aduce viitorul imediat, dar sansele
pentru o criza politica prelungita sporesc cu fiecare clipa. Ca sa fie bilciul
complet, avem personaje grele care se apropie periculos de mult, cu adevarat
de data asta, de acuzatia de inalta tradare.
Felul cum se deruleaza evenimentele dupa caderea guvernului Dancila ii face pe tot mai
multi observatori ai scenei politice sa se intrebe daca presedintele Klaus Iohannis, marele
artizan al debarcarii executivului, a avut in cap vreun pas doi dupa reusita. Pentru ca mai
degraba pare ca nu. De aici si observatia corecta a lui Adrian Nastase, ca politicienii
romani sunt experti in a provoca crize politice din care nu mai stiu sa iasa.
Ca la Bucuresti s-ar putea intra intr-o criza guvernamentala de lunga durata ar mai fi cum
ar mai fi, dar anumite gesturi ale presedintelui Klaus Iohannis sunt atit de grave incit e de
neinteles de ce nu provoaca reactii mai serioase. in treacat fie spus, insa, asistam oricum
la o campanie prezidentiala fara precedent, in care principala grija a nenumaratilor
concurenti e sa nu cumva sa-l atinga pe presedintele in exercitiu.
Concret, am aflat ieri de la presedintele aflat la o reuniune a celor 27 de sefi de stat si de
guvern din UE, la Bruxelles, un fapt stupefiant: anume ca ii va spune Ursulei von der
Leyen ca nu accepta ca Guvernul Dancila, fiind demis, sa faca propunerea de comisar
european si aceasta sa fie acceptata.
”O sa discut cu doamna Von der Leyen. Este din partea noastra, din pacate, un
blocaj, care se numeste Guvernul Dancila. Eu o sa ma opun ferm la asa ceva,
fiidca un guvern care a fost demis de drept in parlamentul Romaniei nu poate
sa faca propunere in numele Romaniei, pentru urmatorul mandat al Comisiei, in
care cu certitudine acest guvern nu va avea niciun rol. Nu o sa discut despre
nume de posibile propuneri, dar ii voi spune foarte clar doamnei presedinte ales
ca nu pot accepta ca un guvern demis sa faca o propunere care sa fie si
acceptata”.

si a mai adaugat presedintele:
„Eu sper sa nu ajungem in situatia total de nedorit sa nu se poata progresa pe
formarea Comisei din cauza Romaniei. Eu totusi sper sa avem suficienta
luciditate in Parlament”.
intr-o discutie informala cu jurnalistii, el a reafirmat ca se va implica la nivelul UE pentru a
nu fi acceptat un comisar european propus de un Guvern demis, respectiv
europarlamentarul PSD Dan Nica.
Iohannis nu a putut oferi un raspuns satisfacator presei cind a fost, insa, intrebat daca e
constient ca propunerile de comisar au fost facute de un guvern legitim la momentul
respectiv. Mici amanunte nesemnificative…
Klaus Iohannis are deja la activ actiuni stranii, indreptate impotriva intereselor nationale si
care i-au atras amenintarea cu o plingere penala pentru inalta tradare, acum un an. intre
altele, i se reprosau declaratiile publice conform carora Romania nu e pregatita pentru
preluarea presedintiei europene.
La acea vreme, puteam vorbi de o exagerare din partea PSD, la fel cum exagerase si
Ludovic Orban cind o reclamase pe Viorica Dancila la parchet pentru inalta tradare.
Ironia sortii face, insa, ca PSD sa taca milc acum, in plina campanie si in momentul in care
presedintele tarii s-a apropiat cel mai periculos de acuzatia de inalta tradare.
Pentru ca Art. 394 din Codul penal care reglementeaza tradarea suna cam asa:
”Fapta cetateanului roman de a intra in legatura cu o putere sau cu o organizatie
straina ori cu agenti ai acestora, in scopul de a suprima sau stirbi unitatea si
indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin:
a) provocare de razboi contra tarii sau de inlesnire a ocupatiei militare straine;
b) subminare economica, politica sau a capacitatii de aparare a statului;
c) aservire fata de o putere sau organizatie straina;
d) ajutarea unei puteri sau organizatii straine pentru desfasurarea unei activitati
ostile impotriva securitatii nationale,
se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii
unor drepturi.
Iar art.398 ne informeaza ca atunci cind fapta e savirsita de un membru al CSAT se
numeste inalta tradare si se sanctioneaza cu pina la 25 de ani de inchisoare.
Or, romanii tocmai au aflat de la presedinte ca a intrat in legatura cu o organizatie de la
Bruxelles si cu liderii ei in scopul subminarii politice – prevazute de alineatul b – a statului
roman prin blocarea desemnarii unui cetatean roman intr-un inalt post la care are dreptul,
cu riscul ca Romania sa piarda respectivul post din cauza crizei politice interne.
Nu vom spune ca e cazul declansarii acum a punerii sub acuzare a presedintelui, s-au
jucat destul politicienii autohtoni cu asta cind nu era cazul.
Dar e de neinteles cum singura reactie politica mai dura vine de la outsiderul politic
Catalin Ivan, candidat prezidential, care o spune de-a dreptul:
”Klaus Iohannis blocheaza acum numirea comisarului dintr-un calcul foarte simplu,
interesele straine ii spun ca in momentul in care Klaus Iohannis are propriul guvern va
numi un comisar agreat de cei din afara. Eu as pune pariu ca nu va fi Orban cel care va
ajunge premier, ci eventual Siegfried Muresan. Acesta este omul Germaniei la Bruxelles,
nu omul Romaniei. in primul mandat am fost acolo, va spun ca europarlamentar. Muresan

a venit de la Berlin, nu de la Bucuresti, a fost neinspirat pus de Basescu pe lista, probabil
tot la cerinta celor de acolo, a ajuns in Parlamentul European, al dooua zi a fost numit
purtator de cuvant al PPE, cel mai mare grup politic din PE. Un om fara experienta, era clar
ca nu a fost pus de Romania”, a declarat Catalin Ivan, la emisiunea„Gandurile lui Cristoiu”.
„Acest ”Guvern al meu”, Guvernul lui Klaus Iohannis, e unul pus tot de afara. Interesele sunt
ca in Romania sa existe un guvern agreat de Germania, cu un comisar agreat de
Germania, pentru ca si la Bruxelles sunt jocuri de putere foarte multe. Cam acestea sunt
interesele lui Klaus Iohannis”, a adaugat Ivan.
Klaus Iohannis a presat pe darimarea guvernului in plina campanie prezidentiala, a
incredintat guvernarea unui partid cu 20% pondere parlamentara, a reusit blocarea numirii
unui comisar din partea Romaniei, a contribuit prin asta la blocarea votarii Comisiei
Europene, nu pare sa aiba solutii limpezi pentru cazul in care PNL nu reuseste sa treaca
un cabinet, si chiar daca o face, va fi un executiv de tip frunza-n vant, capabil sa cada in
orice moment.
La fel de bine se poate ca Romania sa ramina cu un guvern interimar mult si bine, sa nu se
poata elabora bugetul de stat si chiar sa se ajunga la anticipate, ceea ce ar duce la
aglomerarea a doua rinduri de alegeri in decurs de 3 luni sau mai putin.
Presedintele s-a activat misterios si brusc (unii spun ca vizita la New York ar fi fost
catalizatorul), a creat un haos veritabil in politica romaneasca si nimeni nu a oferit inca o
explicatie plauzibila.
si totusi, mai mult ca niciodata, Klaus Iohannis e la adapost de criticile pe care le merita.
Poate asta sa fie cu adevarat marea enigma a perioadei: de ce au amutit brusc partidele in
plina campanie prezidentiala si ii lasa lui Iohannis teren neingradit sa zburde?
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