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POLITIC

“Prospãturile” politice ies la rampã
Dezlãnþuirea nemulþumirilor populare, sub
forma miºcãrilor de stradã -iniþial autentice,
apoi din ce în ce mai infiltrate, manipulate ºi
transformate în evenimente media- a dat idei
celor care aºteptau un impuls pentru a ieºi în
luminile rampei. Inspiraþi de povestea Albeica-zãpada, depãnatã la gura sobei de analistul
Sebastian Lãzãroiu, felurite personaje s-au
crezut îndreptãþite la statutul de „noi figuri
politice”. Aºa se face cã otevistul Dan
Diaconescu, confundând notorietatea cu popularitatea, a dat fuga în Piaþa Universitãþii, sã
canalizeze energia popularã cãtre PP-DD,
care tocmai urma sã aibã congres. Miºcarea
nu i-a ieºit, fiind alungat de demonstranþi cu
cuvinte de ocarã, deºi tocmai se visa douã
mandate la Palatul Cotroceni. ªi afaceristul
Irinel Columbeanu, nerãbdãtor sã intre în
competiþia electoralã pentru Primãria
Capitalei, ºi-a testat ºansele printre protestanþi, alegându-se tot cu apostrofãri. E drept
cã ºi liberalul Ludovic Orban a fost scos de
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douã ori din Piaþã cu huiduieli ºi îmbrânceli,
deºi reprezenta opoziþia parlamentarã. Pe
acest fond, „prospãturile” politice au prins
curaj. Rebelul ecologist Remus Cernea s-a
alãturat mitingului USL, fiind dezavuat imediat de Miºcarea Verzilor-Democraþi
Agrarieni, care i-a cerut demisia din funcþia
de co-preºedinte. La rândul lor, niºte corporatiºti cu imagine discutabilã – în frunte cu
publicitarii Bogdan Naumovici, zis “Batman,
Batman!”, ºi Aneta Bogdan, o specialistã în
branding cu lipici la contractele cu statul- au
lansat un manifest intitulat “Împreunã pentru
2012”, susþinând cã actuala clasã politicã ºi-a
trãit traiul, ºi-a mâncat mãlaiul, ºi e vremea
unora ca ei, pricepuþi, se vede treaba, în a face
bani. Pentru cine anume, rãmâne de vãzut. În
fine, pe tãcute, Noua Republicã, iniþiatã de
teologul Mihail Neamþu, sapã ºi ea la temelia
edificiului politic consolidat în cei 22 de ani
de democraþie post-decembristã, continuându-ºi incursiunile prin þarã, pentru a strânge

necesarul de semnãturi ca sã se înregistreze în
martie ca formaþiune politicã, la tribunal. ªi
chiar dacã Neamþu, de dreapta fiind, are
serioase rezerve în a colabora cu Dinu
Patriciu, acesta a clocit, la rându-i, platforma
“România liberalã”, care sperã sã atragã de
partea sa liberalii cu simpatii monarhiste. Iar
pe lângã toate aceste miºcãri la nivel central,
ºi-n provincie, mai exact în interiorul comunitãþii maghiare, se petrec manevre interesante, care ameninþã monopolul ºi, implicit,
reprezentarea parlamentarã a UDMR. Astfel,
pe lângã Partidul Civic Maghiar, a apãrut ºi
Partidul Popular Maghiar din Transilvania, o
construcþie pãstoritã de Laszlo Tokes, care
tocmai cerea ca legea electoralã sã prevadã un
procent fix de mandate pentru comunitatea sa.
Aºadar, aglomeraþie mare pe scena politicã,
unde mulþi (se cred) chemaþi, puþini (vor fi)
aleºi…
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