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Psihopatologia
istericalei ca
nechezol politic
la români

R
omânia nu are politicã. Nu
cã nu ar avea nevoie, ori in-
stituþiile de care se serveºte
ea la noi ar fi chiar cele mai
strîmbe ºi neputincioase din
lume. Nu! Nu are
politicã, pentru sfîn-

tul motiv cã marea majoritate a
celor care ajung sã (se) învîrtea-
scã în (din) politicã, respectiv
cvasitotalitatea celor care ajung
în poziþii cheie de decizie ºtiu de-
spre politicã ºi rosturile ei cam tot
atît cît ºtiu 99,99% dintre parla-
mentarii noºtri despre ecuaþiile lui Max-
well ºi rostul lor în prefigurarea luminii
ca fenomen electromagnetic. Zero! De ce
nu ºtiu? Pentru cã nu au învãþat vreodatã?
Nu, neapãrat! Nu ºtiu pentru cã nu e ne-

voie sã ºtie ºi nimeni nu le cere sã ºtie,
pentru cã nimic din ceea ce fac, odatã
ajunºi în miezul politicii, nu are de a face
cu politica. În România, ca în mai toate
marile ºi anchilozatele cvasi-democraþii

ale lumii post-moderne, politica a
fost de mult înlocuitã, dupã mode-
lul leninisto-bolºevic, cu o
maºinãrie birocratico-militaristã,
al cãrei rost este sã apere ºi sã re-
producã condiþiile necesare aca-
parãrii ºi menþinerii puterii (dacã
se poate pe termen nelimitat), re-
spectiv redistribuirii preferenþiale

a resurselor, a poziþiilor ºi oportunitãþilor
sociale cãtre grupurile ºi cercurile de in-
terese din care este constituitã ºi pe care
se bazeazã puterea, odatã instalatã în ins-
tituþiile guvernãrii. Pentru asta nu trebuie

sã ºtii nici un fel de politicã. Este sufi-
cient sã te porþi ierarhic obedient ºi cu-
minte, ”soldat de nãdejde al partidului”,
sã te ”sacrifici” ºi sã fii loial celor care
sunt deasupra ta, celor de care depinde
prezentul ºi viitorul tãu, sã dai din coate
viguros ºi sã împingi la fund cît mai
repede pe oricine e mai rãsãrit ca tine, sã
ajungi deasupra celorlalþi nu pe drumul
cel mai scurt, ci mai ales pe scurtãturi, sã
nu ai scrupule ºi nici urmã de conºtiinþã
moralã, politicã ºi de orice altã naturã, sã
fii viguros mînat de la spate de ardoarea
parvenirii, sã împarþi cît ºi cui trebuie din
ceea ce îþi stã la dispoziþie ºi nu este al tãu,
îþi trece însã prin mînã, ori prin hîrtii, iar
restul sã iei pentru tine.

(continuare în pagina 3)
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BROKERII:

“Bursa nu este,
deocamdatã,
afectatã
de situaþia
politicã”

P
reþurile principalelor acþiuni de la Bursa de
Valori Bucureºti (BVB) nu sunt, cel puþin de-
ocamdatã, afectate de situaþia politicã din þarã,
spun brokerii consultaþi de ziarul BURSA,

care considerã cã existã premise importante ca trendul
ascendent pe care se aflã principalii indici generali de
la BVB sã îºi continue creºterea sau sã intre într-o
fazã de consolidare, pânã la finalul anului.

Variaþii reduse pentru indici, în plinã
crizã politicã

Marcel Murgoci, director de operaþiuni în cadrul
societãþii de brokeraj Estinvest, ne-a declarat: “Deo-
camdatã, bursa pare decuplatã de evenimentele care au
loc în acest moment pe scena politicã. De obicei fon-
durile, care au ºi cea mai mare forþã în piaþã, reacþione-
azã mai agresiv faþã de evenimente de asemenea natu-
rã. Dar, din ceea ce se vede pânã acum în evoluþia bur-
sei, probabil cã deocamdatã nu existã o îngrijorare
privind evoluþia situaþiei politice”.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

Harababura
politicã a sporit
dupã demisiile
miniºtrilor
USRPlus

C
riza politicã s-a adâncit, ieri, în contextul în
care miniºtrii USRPlus ºi-au depus demisiile,
PNL ºi PSD au continuat sã blocheze stabilirea
unui calendar pentru moþiunea de cenzurã

USRPlus-AUR, iar preºedintele Camerei Deputaþilor,
în acelaºi timp preºedintele PNL, a trimis cãtre Gu-
vern înºtiinþarea privind înregistrarea moþiunii.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, Ludovic Orban, a
anunþat încã de luni searã cã, dacã nu va exista cvo-
rum în Birourile Permanente Reunite pentru stabilirea
calendarului moþiunii de cenzurã, va comunica perso-
nal Guvernului moþiunea de cenzurã ºi va fi demaratã,
astfel, procedura moþiunii, conform obligaþiei regula-
mentului parlamentar.

În rãspuns, PNLlua, ieri, în calcul sã atace la Curtea
Constituþionalã înºtiinþarea.

Totodatã, pe surse, au apãrut variantele discutate în
PNL pentru salvarea premierului pânã la congres: am-
ânarea intrãrii în vigoare a demisiilor (premierul Flo-
rin Cîþu trebuie sã ia act de ele în 15 zile); revocarea
ºefilor Camerelor ºi înlocuirea lor pentru amânarea
dezbaterii moþiunii sau gãsirea unor trãdãtori în
USRPlus care sã rãmânã în Guvern, astfel încât sã nu
se schimbe componenþa politicã ºi sã nu mai fie nevoie
de vot de încredere în Parlament.

Miniºtrii USRPlus ºi-au depus oficial, ieri diminea-
þã, demisiile din Guvernul Cîþu. Aceºtia au înregistrat
demisiile atât la ministere, cât ºi la Secretariatul Gene-
ral al Guvernului. În momentul depunerii demisiilor,
premierul Florin Cîþu nu se afla în Guvern ºi nu a exi-
stat o întâlnire între acesta ºi miniºtrii demisionari,
conform g4media.ro.

Potrivit sursei citate, demisia ministrului Cristian
Ghinea din fruntea ministerului investiþiilor ºi proiec-
telor europene ar putea fi amânatã de premierul Florin
Cîþu pe motiv cã, în luna septembrie, se aºteaptã adop-
tarea Planului Naþional pentru Relansare ºi Rezilienþã
(PNRR), motivul real fiind, însã, tergiversarea cãtre 25
septembrie. De notat, totuºi, cã, dupã adoptarea
PNRR, ºefa Comisiei Europene, Ursula von der Le-
yen, are programatã o vizitã în România. În orice caz,
demisia lui Ghinea devine “irevocabilã din momentul
în care s-a luat act de depunerea ei, dar nu mai târziu de
15 zile de la data depunerii”.

Preºedintele Iohannis a reacþionat ºi el public, pen-
tru a doua oarã de la debutul crizei politice, dupã ce
sâmbãtã a acuzat USRPlus de iresponsabilitate. Iohan-
nis a afirmat cã se vor gãsi “cele mai potrivite soluþii”
pentru a depãºi criza actualã, chiar dacã ºi preºedintele
pare decis sã accepte tergiversarea prezentãrii ºi dez-
baterii moþiunii de cenzurã, în sens contrar Constituþiei
României. Dacã nu intrã în alegerile interne din PNL
din poziþia de premier, ºansele lui Cîþu de a fi ales lider
al PNL scad dramatic, iar acum Florin Cîþu nu mai po-
ate fi schimbat din poziþia de candidat.

“În România se respectã valorile democratice,
Constituþia þãrii ºi, chiar dacã avem acum o crizã gu-
vernamentalã, nu ne abatem de la parcursul nostru eu-
ropean ºi euroatlantic. Acesta este mesajul pe care vã
rog ca fiecare dintre dumneavoastrã sã-l transmiteþi în
statele în care reprezentaþi þara noastrã. România con-
tinuã sã fie o þarã stabilã, care nu deraiazã de la valorile
ºi angajamentele asumate.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 3)

CRIZA POLITICA

Prelungirea scandalului
politic va avea repercusiuni
în economie

E
fectele scandalului de pe scena
politicã asupra mediului de aface-
ri ºi sectorului economic se vor
resimþi în funcþie de durata crizei

politice, apreciazã, la unison, analiºtii
economici. Dacã scandalul politic se va
stinge în circa o sãptãmânã, atunci ace-
sta nu va avea repercusiuni asupra eco-
nomiei si investiþiilor, însã în cazul în
care situaþia actualã se va prelungi timp
de o lunã-douã, indicatorii macro-eco-
nomici vor avea de suferit, au precizat
specialiºtii consultaþi de ziarul BURSA.

Mihai Ionescu: “Sper din tot
sufletul ca ministrul economiei
sã nu se mai întoarcã“

Mihai Ionescu, preºedintele Asociaþiei
Naþionale a Exportatorilor ºi Importatori-
lor din România (ANEIR) ºi copreºedin-
tele Consiliului de Export al României,
este foarte deranjat de prestaþia ministru-

lui demisionar al Economiei, Claudiu Nã-
sui. ªeful ANEIR ne-a declarat: “Mini-
strul economiei ne-a lãsat fãrã strategia de
export 2021-2027 - deºi era obligaþia lui
sã o facã -, cu programul de promovare a
exporturilor suspendat, cu programul de
internaþionalizare suspendat, fãrã nicio
mãsurã care sã conducã la reducerea defi-
citului balanþei comerciale, aºa cum era
prevãzut în programul de guvernare. Sper
din tot sufletul sã nu se mai întoarcã“.

Mihai Ionescu ne-a amintit cã, în nu-
mele Consiliului de Export, a depus o
plângere penalã la Parchet împotriva lui
Claudiu Nãsui, pe care a reînnoit-o ieri,
solicitând continuarea cercetãrii chiar
dacã fostul ºef de la Economie ºi-a depus
demisia: “Sã rãspundã pentru gravele
abateri de la prevederile legale pe timpul
mandatului pe care nu l-a meritat.

EMILIA OLESCU
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