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Klaus Iohannis s-a sucit
Presedintele a dat-o la intors. Atunci cand nimeni nu se mai astepta, s-a
pronuntat in fine legat de situatia materiala a pensionarilor. si a recunoscut ca
nu este in regula. si, tot in mod surprinzator, l-am auzit criticand cu duritate
pachetele de proiecte de legi ale sigurantei nationale, despre care unii analisti
au considerat ca de fapt nici nu exista, iar ceea ce s-a aruncat pe piata este o
simpla diversiune. Iata ca nu e asa. Dar totusi ce l-o fi apucat pe Klaus
Iohannis?
Voi incerca o explicatie pentru ambele sale luari de pozitie din cursul acestei saptamani,
abtinandu-ma totodata sau cel putin pentru moment sa comentez scurtul turneu local pe care
acesta l-a facut brat la brat cu Marcel Ciolacu, presedintele partidului despre care a afirmat in
numeroase randuri ca reprezinta „ciuma rosie”. Asadar, a descoperit si presedintele Romaniei ca
pensiile sunt extrem de mici. si ca nu le permit seniorilor o viata cat de cat normala. si ce sa vezi?
Domnul Klaus Iohannis protesteaza impotriva acestei realitati. Evident, fara a propune o solutie.
Oare ce a generat aceasta neasteptata reactie a sa? Nu exista decat trei ipoteze care pot fi luate
in calcul. si le sugerez cititorilor sa opteze pentru oricare dintre acestea.
1). A incercat sa-i dea satisfactie lui Marcel Ciolacu. PSD si de asemenea presedintele acestui
partid, cu toate ezitarile, cu toate balbaielile, cu toate duplicitatile care i se pot pune in carca, a
fost pana in prezent consecvent in a sustine cresterea punctului de pensie cu 40% si apoi, dupa
ce PNL a blocat practic respectarea legii, socialistii s-au facut luntre si punte si se fac si in
continuare, pentru a mari cuantumul pensiilor macar la nivelul ratei inflatiei. Legat de acest
aspect, tot in aceasta saptamana s-a produs un derapaj grav in Parlamentul Romaniei. Pe sub
nasul ministrului Muncii, pana la urma pe sub nasul Guvernului, parlamentarii au adaugat un
articol de lege, incercand pe ultima suta de metri si pe sest sa mareasca lefurile si indemnizatiile
unor alesi ai neamului si unor bugetari. Fapt care a starnit un urias scandal si urmeaza sa
genereze o ordonanta de urgenta, care va proroga, adica va amana aplicarea respectivului
articol de lege. Dincolo de alianta din ce in ce mai trainica dintre Klaus Iohannis si socialisti, s-a
creat astfel si un puternic curent de opinie impotriva respectivei misculatii. si, probabil,
presedintele a dorit sa ramana pe val.
2). Uniunea Europeana s-a pronuntat si ea zilele trecute printr-o rezolutie, e drept, insuficient de
clara, care impune - sau doar recomanda? - statelor membre sa procedeze in asa fel incat sa
asigure tuturor cetatenilor un nivel decent de viata. Ce inseamna acest nivel decent, cum vor

functiona din aceasta perspectiva standardele Uniunii Europene si cand anume vor functiona
ramane inca o mare necunoscuta. Dar, totusi, iata ca si la nivelul Uniunii Europene exista o
preocupare in acest sens, astfel incat a fost generat un curent de opinie pe care Klaus Iohannis a
incalecat, care vizeaza in egala masura salariile bugetarilor si nebugetarilor si nivelul pensiilor.
3). Presedintele a primit informatii de la serviciile secrete si in special de la SRI ca urmeaza
demonstratii din ce in ce mai hotarate ale seniorilor Romaniei, demonstratii a caror amploare nu
mai poate fi diminuata de restrictiile aplicate in timpul pandemiei, pentru ca acestea au incetat si
nici nu pot fi instituite alte interdictii in raport cu proximitatea razboiului de la granita noastra de
est. Ori in aceste conditii, presedintele Klaus Iohannis se pregateste sa-si protejeze pozitia si
imaginea publica, lansand asemenea semnale si curtandu-i pe socialisti care, conform „rotativei”
stabilite in urma cu sase luni, urmeaza la sfarsitul anului sa furnizeze premierul. Pana in acel
moment, Ciolacu trebuie astfel impachetat incat sa devina „premierul sau”.
Dar si mai interesanta este luarea de pozitie - si ea destul de ferma - a presedintelui Klaus
Iohannis in raport cu pachetele de proiecte de legi ale sigurantei nationale, care sunt supuse
dezbaterii in coalitie si, conform angajamentului premierului, generalul cu patru stele Nicolae
Ciuca, urmeaza sa intre in dezbaterea Executivului si apoi sa fie prezentate Parlamentului.
Asupra acestor pachete de propuneri nu mai insist, pentru ca am facut-o si eu si multi alti
jurnalisti in repetate randuri in demersurile noastre analitice. Faptul insa ca presedintele s-a
pronuntat, indiferent cum, indiferent cat de ambiguu sau de prudent, demonstreaza fara doar si
poate ca este la curent cu acest demers pre-legislativ. si ca a citit respectivele propuneri de
norme, dintre care cele mai multe sunt inca secrete si deci nu au putut fi dezbatute public. si
dupa ce le-a citit si dupa ce a urmarit primele reactii, a decis sa iasa la inaintare si sa le denunte
ca fiind niste excese si niste tentative mai mult sau mai putin grave de incalcare a drepturilor si
libertatilor constitutionale. Ceea ce ma face sa trag concluzia ca domnia sa nu s-a angajat in
lecturarea unei maculaturi sau a unei diversiuni, asa cum au crezut unii analisti. Daca s-a apucat
sa citeasca respectivele texte, inseamna ca acestea nu au reprezentat un balon de sapun, ci,
dimpotriva, sunt concretizarea unor intentii cat se poate de explicite de a crea un nou cadru
juridic pentru activitatea serviciilor secrete. Un nou cadru care, intre noi fie vorba, este cat se
poate de necesar si oportun pentru aducerea la zi, dupa 30 de ani, a regimului juridic in care-si
desfasoara activitatea aceste servicii. Fireste, cu conditia ca noile norme sa nu fie excesive sau
abuzive.
Una peste alta, iesirea la rampa a presedintelui Klaus Iohannis, pe doua subiecte de mare
interes, are o semnificatie care se cuvine a fi semnalata si comentata.
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