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Adversarii
consensului

ovestea a început cu mult înainte de episodul Kovesi. De fapt, a
tulburat piaţa ştirilor imediat ce a transpirat înţelegerea pecetluită
între şeful statului şi premier. Observaţi, vă rog , că nu dau numele
semnatarilor, ci poziţiile lor în republică, iar dacă fac asta e pentru a uşura
sarcina celor care nu înţeleg că problema ţine de instituţii, nu de personaje!
Chiar şi înalţii demnitari ai ţării, care au fost de faţă la semnarea pactului de
coabitare dintre Traian Băsescu şi Victor Ponta- ceea ce presupune cel puţin că
nu au opus un veto la momentul respectiv - nu se înghesuie acum să explice de
ce şi cum. Dimpotrivă chiar, dacă avem în vedere că domnul Crin Antonescu,
al doilea om în stat şi liderul PNL, joacă această carte a negării de pe poziţia
de candidat al USL la preşedinţia ţării. Acest joc ar putea fi înţeles, dar numai
dintr-o asemenea perspectivă, pentru că, dacă ar fi să luăm în calcul, cum s-ar
cuveni, prioritatea absolută a interesului naţional, atât domnia sa, cât şi toţi
adversarii consensului ar trebui să schimbe macazul. Nu cred să existe român
cu mintea la cap care să nu se fi săturat de scandaluri, de dihonia care ne
desparte şi de ura care a ajuns să răscolească această ţară! Parcă nu ne ajunge
criza, aşa că ne scoatem ochii unii altora, sub privirile Europei şi, mai ales, ale
investitorilor străini, care încep să plece, unul după altul, dintr-un mediu total
neprietenos, atât politic, cât şi economic. Şi de unde, la începutul anilor ‘90, ne
plecau pălmaşii, muncitorii şi culegătorii de căpşuni, acum ne pleacă în valuri
medicii, cercetătorii, inginerii şi, mereu mai mult, studenţii! Nu credeţi, oare, că
ne trebuie măcar puţină linişte, ceva în genul fostului consens de la Snagov, care
ne-a înviorat economia post-decembristă, iar după ea accesul în NATO şi UE?!
Chiar trebuie să ne împingă mereu de la spate europenii şi americanii, ca să
pricepem că sunt vremuri în care compromisul politic e şansa unei ţări de a nu
fi doborâtă de criză, deci de a supravieţui?! Din moment ce Comisia Europeană
a fost de acord cu rezolvarea blocajului din justiţie, prin înţelegea dintre Băsescu
şi Ponta, iar ambasadorii Marii Britanii şi SUA au aplaudat prompt acest
pas, ce şanse şi ce rost mai au cârtelile pe aceeaşi temă, ba contra Kovesi, ba
contra Cazanciuc? Jocul politicianist e păgubos pentru toată lumea, dar mai
ales pentru ţară, ca să nu mai vorbim şi despre cei care, nu-i aşa, la anul vor
să izbândească la europarlamentare, iar în 2014 să conteze în competiţia
prezidenţială! Treziţi-vă la realitate, domnilor, că avem alte urgenţe, cum ar fi
criza, iar compromisul dintre preşedinte şi premier e singura treabă înţeleaptă
care s-a petrecut la noi în ultima vreme. Pe baza înghiontelilor externe, de care
erau obligaţi să ţină cont. Drept care, iată, Angela Merkel îşi găseşte timp să îl
primească la Berlin pe prim ministrul României. Ceva ce nu s-a mai întâmplat
de pe vremea lui Kohl!...
Horia Alexandrescu
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