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7 ZILE IN ROMANIA - cocalarii si muzica
electronica
Duminica atmosfera de vacanta a fost tulburata de reverberatiile declaratiilor
unui lider local al PNL, care a declarat, referitor la presupusa schimbare de
premier din mai 2023, ca in contextul razboiului de la granite, nu ar fi un
semnal bun inlocuirea lui Nicolae Ciuca de catre Marcel Ciolacu. Lasand
deoparte abuzul de utilizarea incorecta a formulei istorice a „rotativei
guvernamentale” – datand din perioada in care Carol I desemna un guvern
(liberal sau conservator), care ulterior organiza alegerile pe care le si castiga –
posibil ca declaratia tanarului iesean cotrocenist sa fi fost un test pentru piata
politica, spre a masura dinamica reactiilor. Principial vorbind, Romania are
nevoie de stabilitate, iar acordul coalitiei prevede aceasta stafeta pentru anul
viitor. Pe de alta parte, daca situatia economica si sociala se va agrava peste
iarna, PSD va putea sa isi calculeze sansele de a parasi guvernarea pentru un
an, spre a-si maximiza scorul in 2024, pentru a putea guverna singur sau
insotit doar de UDMR. Nu ar fi prima oara. Nici pentru PNL jocul la offside
nu ar fi o noutate, pentru cine mai retine anul 1999. Pe de alta parte, Emil
Boc, a anuntat ca in oras au intrat direct si indirect peste 50 de milioane de
euro datorita festivalului Untold, eveniment contestat de unele voci pentru
cadrul propice consumului de droguri. Asta in pofida masurilor draconice
anuntate de „varul din provincie” al primarului de Cluj, cei doi fiind
protagonistii unor inregistrari memorabile, scrie stiripesurse.
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Luni purtatorul de cuvant al PNL si-a contrazis colegul, preluand totodata aceeasi prostie
terminologica, specifica celor cu „liceul la baza”: "Nu exista astazi in partid nicio alta ipoteza decat
implementarea rotativei anul viitor, conform protocolului". Din acelasi registru comic, colegul de
generatie al tineretului liberal, George Simion, a anuntat ca Gigi Becali i-a oferit 2 tone de branza
pentru nunta la care a invitat intre norodul (adica poporul, pe ruseste). Fiecare isi face nunta cum
doreste, inclusiv daca o transforma intr-un eveniment de PR politic, in pofida dimensiunii
teologice a Sfantei Taine a Cununiei. Totusi, asocierile liderului AUR cu fondatorul Miscarii
Legionare nu doar ca nu il afecteaza, din pacate, pe primul, dar sunt si jignitoare, pentru cel de-al
doilea. Iar asta pentru ca, tot din pacate, vocatia unei bune parti din societatea noastra pentru
libertate, civism sau democratie este mai mica decat cea pentru totalitarism sau extremism.
Marti, in Romania normala, un bolnav psihic diagnosticat ca atare de peste 15 ani si-a macelarit
5 rude. Oare cate astfel de pericole mai exista in libertate nimeni din varful statului esuat nu ne
poate spune. Iar presedintele PSD si-a luat in serios rolul de viitor premier, si eventual
prezidentiabil, spunand ca „Liberalizarea preturilor la energie a fost o tampenie”, fapt confirmat
ulterior si de Adrian Vasilescu de la BNR, care a declarat ca inflatia este mai mare la noi a
urmare a manierei „nerezonabile” in care piata energiei a fost liberalizata. Probabil ca pupilul
prezidential Citu nu va raspunde nici pentru aceasta decizie, cum nu va raspunde pentru atatea
altele pentru care populatia plateste.
Miercuri Curea de Conturi a publicat raportul prin care acuza cel mai performant edil al PNL-USR,
dupa Nicusor Dan, desigur, de actiuni ilegale. Prilej cu care un „balerin liberal” dintre cei care i-au
facut campanie bebelusei albe a declarat indignat: „Clotilde Armand si echipa sa de la Primaria
Sectorului 1 se afla, din punctul meu de vedere, in afara legii, reprezinta un adevarat grup
infractional”. Probabil ca nu s-a referit la presupusa fraudare a alegerilor, cata vreme procurorii au
clasat dosarul bazat pe inregistrarile realizate noaptea („ca hotii”).
Joi, continuand festivalul administratiei locale, matematicianul fara frizer a spus ca spera in
continuare la o sustinere „de dreapta” pentru 2024, ca nu se teme de Gabriela Firea intr-o
eventuala confruntare si ca „se canalizeaza pe cei 2 ani si 3 luni care au ramas din acest
mandate”. La cate lucruri minunate a facut pana acum pentru bucuresteni, din septembrie 2020
pana azi, doar cerul este limita succeselor celui poreclit de rauvoitori „Plicusor”. intre timp, diverse
surse au inceput sa testeze in media reactiile la o candidatura a actualului prefect al Capitalei,
Toni Grebla, personaj avand o tipologie umana si un parcurs profesional complet opuse celor ale
bizarului „salvator”.
Vineri, pentru ca tuturor ne lipsea divertismentul de vacanta, fostul ministru de Finante, premier,
lider al „echipei castigatoare” si intruchipare aievea a lui Superman, si nu in ultimul rand protejat
cotrocenist, Florin Citu, ne-a spus: „Asa cum arata cifrele, aceasta nu este o rectificare bugetara
care sa accelereze cresterea economica. Seamana mai mult cu o rectificare bugetara de an
electoral”. intrebarea legitima este daca, atunci cand a analizat cifrele, a tras si linie. Sau nu?
CONSTATAREA SAPTAMANII, dincolo de asemanarea unor inalti demnitari cu celebritatile din
acest clip, este ca, desi Generalul Ciuca asuma un discurs prezidentiabil, Marcel Ciolacu de
asemenea, singurul care chiar pare a se pregati este Mircea Geoana. Desi primi doi neaga oficial
perspectiva unei candidaturi, invocand problemele tarii, care nu le permit momentan sa se
gandeasca la altceva, numele lor constituie cele mai logice optiuni din partea propriilor partide.
Ramane doar de vazut in ce masura poate capacita actualul Secretar general adjunct al NATO

suficienta simpatie cat sa forteze sustinerea din partea PSD si PNL, in fata riscului vehiculatei
candidaturi a procurorului european.
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