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Ciolos merge pana la capat
De cateva zile avem doi premieri. Unul interimar. Unul desemnat. Impreuna
nu fac cat un premier intreg. Iar cele cinci crize se dezvolta exponential in
fiecare minut. Vestea patetica este ca Dacian Ciolos nu se lasa. Merge pana la
capat. Vorba lui Barna, dand dovada de eroismul celor 500 de spartani. si care
e capatul? Audierile de azi? Nu. Votul in plen de maine.
Daca tot l-am pomenit pe Dan Barna, sa va semnalez si o gluma care circula pe internet. Cum ca
acesta ar fi fost desemnat la Externe, pentru ca e oricum pe dinafara. Distractia, hazul de necaz,
se propaga si in randul copiilor. Pentru ca un copil mi-a semnalat gluma de mai sus. Dacian
Ciolos consuma ultimul cartus. Pana nu i se termina munitia, nu se opreste. Iar in zilele
urmatoare, dupa o matura si indelungata chibzuinta, Klaus Iohannis va desemna un nou
candidat. si iar vom avea doua jumatati de premier.
De ce da chix, dupa toate prognozele din ultimele doua zile, Dacian Ciolos? De ce nu are
succes? De ce sunt sanse minime, probabil inexistente, de a ne bucura la Palatul Victoria de
prezenta Guvernului Zero 2? Unii ar putea sa identifice drept cauza un aranjament intre Barna si
Iohannis, de a trage de timp si de a proceda in asa fel, incat Iohannis sa aiba spatiul necesar
pentru a manevra lucrurile astfel incat sa-l insurubeze la loc la Palatul Victoria pe Florin Citu. Eu
nu cred asta. Eu cred in schimb ca Dacian Ciolos avea o sansa reala, pe care s-a straduit sa o
rateze.
Probabil ca alta ar fi fost situatia daca, odata investit drept candidat de premier, Dacian Ciolos ar
fi facut apel la specialistii adevarati pe care Romania ii are in diverse domenii. si i-ar fi ales nu
dintre cohortele de useristi care se imbulzesc la bucate. si nici macar dintre politicieni. Ia
imaginati-va ca ar fi venit Ciolos, un premier politic, desemnat politic, cu 18 specialisti de rang
inalt din cele 18 domenii gestionate de ministerele Romaniei. Ar fi iesit rand pe rand cu ei la
televizor, in loc sa umble ca melcul cu ghiozdanul in spinare pe la partide, i-ar fi prezentat, ar fi
oferit opiniei publice toate detaliile necesare legate de acestia, iar candidatii sai ar fi raspuns in
mod competent, profesionist, convingator intrebarilor puse de jurnalisti. Dupa care, insotit de
acestia, ar fi organizat intalniri fie la Palatul Victoria, ca avea acest drept, fie la sediul partidelor,
cu conducerea acestora. Poate ca lucrurile s-ar fi schimbat. Poate ca opinia publica l-ar fi luat
cumva in serios. Poate s-ar fi creat un curent de opinie si s-ar fi pus astfel presiune pe partide sa
rezolve in acest fel criza. si poate, la capatul acestor zile, presedintele Klaus Iohannis ar fi putut fi
aplaudat pentru ca ar fi gasit o solutie. Sa recunoastem ca, intr-o asemenea ipoteza, PSD ar fi
fost prins pe picior gresit. si nu prea ar mai fi avut cale de intors. Care este prima solicitare a

PSD? Un guvern de specialisti. Cu care Ciolos, daca voia si daca stia cum sa actioneze, ar fi
putut sa vina. Era o oferta greu de refuzat. Cat priveste a doua solicitare a partidului care a
castigat de fapt alegerile legislative in Romania, cea de angajament al partilor implicate pentru
organizarea in primavara a alegerilor anticipate, pe asta autorii politici ar putea sa o uite. Pentru
ca nu se va intampla. si nu se va intampla pentru ca nu este posibila. si mai imaginati-va, in fine,
ca fiecare ministru in parte ar fi facut in aceste cateva zile apel la partidele politice sa-i furnizeze
propuneri de specialisti agreati, care sa lucreze in conducerea departamentelor respectivelor
ministere. si care, prin competenta lor, sa poata da greutate si credibilitate unui program de
guvernare coerent, care sa creeze macar aparenta ca sta in picioare. Ca poate fi dus pana la
capat.
La capatul acestor zile am avut o proba cat se poate de concludenta ca avem o clasa politica, pe
care mai devreme sau mai tarziu, printr-un vot cu adevarat democratic si nefurat de cei care il
numara, va trebui sa o schimbam din temelii. Astfel incat la varful fiecarui partid sa ajungem sa
avem cate o mana de barbati de stat. Oameni seriosi, cu vointa, gata sa-si puna in joc propriile
interese pentru interesul general.
Avem acum proba, astazi si maine se joaca finala, ca cei ca mine, care nu si-au putut imagina ca
presedintele Klaus Iohannis este chiar atat de inconstient, incat sa ia la misto o tara intreaga,
aflata in ochiul ciclonului, s-au inselat amarnic. si poate avem si dovada ca, de fapt, aceasta a si
fost intentia presedintelui. Sa ne scufunde si mai adanc in mocirla. Sa ne inece de-a binelea.
Iar dupa esecul extrem de previzibil al demersurilor lui Ciolos, care, culmea inconstientei sau
prostiei, cum vreti sa-i spuneti, mai comite si gestul de a o propune pe Ioana Mihaila la Ministerul
Sanatatii, parca vad ca intr-adevar, asa cum au prorocit gurile rele, Klaus Iohannis va face o
noua miscare de tip sinucigas. Nu ne ramane decat sa asteptam.
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