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Ne duce proiectul Johannis 2.0 mai aproape de Europa
reală?
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Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in
/home/rev22/public_html/nou/articol.php on line 283

Prin ce a demonstrat d-l Johannis
de când este la vârful PNL că
gândeşte autonom pe temele
importante care au fracturat
recent România?

Până la spectaculoasa ieşire a lui
Klaus Johannis din stadiul de
pupă politică, în care a înţepenit de ani de zile, prin întindere a aripilor de cavaler al
modernităţii şi dreptăţii, putem rămâne un pic rezervaţi faţă de masa de analişti căzuţi pe
spate la anunţul cooptării acestuia în guvern. Inclusiv faţă de sondorii care până la ora asta
deja l-au introdus în formulă şi testează ce şanse are primarul Sibiului să-l bată la
prezidenţiale pe cel al Bucureştiului; sau, de ce nu, pe Victor Ponta.

Nu de alta, dar cariera la vârful guvernării a celui prezentat ca, practic, vărul Angelei Merkel,
cel care va face din România un fel de mică Germanie a început cu o foarte balcanică
pledoarie pentru derogare de la lege în uz propriu, astfel încât omul să poată fi simultan şi
ministru de Interne, şi primar. Cu alte cuvinte, mai curând ca francezii decât ca nemţii.
Plus, cum Băsescu a sărit şi el cu laudele la sibian, prevăd sute de ore de talk shows
conspiraţioniste despre cum va face preşedintele alianţă cu PNL ca să bată PSD etc.
Conspiraţii uşor încurcate de înscrierea lui Emil Boc în Fundaţia Mişcarea Populară – dar,
tocmai de aceea, cu atât mai creative, nu?

Întrebarea importantă pentru cei care văd politica doar ca pe un joc de oglinzi în care scoţi
permanent din mânecă figuri noi în locul celor vechi, ca să mai abureşti încă o dată
electoratul, e următoarea: prin ce a demonstrat d-l Johannis de când este la vârful PNL că
gândeşte autonom pe temele importante care au fracturat recent România? Sigur, e mai
bine să ai ca ministru pe cineva ales de oameni printr-un vot decât vreo nulitate anonimă.
Dar care sunt opiniile sale, eventual susţinute prin fapte, pe următoarele teme care au
isterizat ţara:

1. Codurile Penale şi tentativa de puci antijustiţie orchestrată de USL în decembrie? Nu l-am
auzit pe liderul naţional-liberal Johannis dacă e bine sau rău ce s-a întâmplat şi, în general,
cum vede chestiunea justiţiei şi protejării ei de interferenţe politice.

2. Proiectul de schimbare a Constituţiei? E de acord cu varianta plină de capcane şi defecte
propusă de echipa condusă de şeful său, Crin Antonescu? Ca ministru de Interne, o să de-
cimeze şi el electorii la referendum, cum a încercat colegul Stroe?

3. Are vreo idee constructivă pe reforma administrativ-teritorială, care a consumat imense
energii politice în prima parte a lui 2013 şi a rămas apoi în coadă de peşte? În afară, fireşte,
de opţiunea de a avea capitala unei regiuni la Sibiu şi de a muta o autostradă pentru a
satisface mai bine nişte interese locale – ambele exemple de politică tranzacţionistă de nivel
mărunt? Ca primar de atâţia ani, cum i se pare planul colegului de guvern Dragnea, de a în-
tări consiliile judeţene, care înţeleg că rămâne pe tapet (şi contrazice flagrant regionalizarea,
pentru că nu se pot face ambele simultan)?

Mai cum seamă, cum se vede din perspectiva proiectului Johannis 2.0 tot războiul contra
statului de drept, pornit la vedere cândva prin 2007, dar ajuns în ultimii ani la faza ultimă,
a insurecţiei antibăsiste şi antiimperialiste, pentru suveranitate şi ieşirea de sub călcâiul
occidental al ANI şi DNA, instituţii unicat prin Europa? Insurecţie concretizată nu doar în
celebrele flegme trase de şeful Antonescu în freza Departamentului de Stat şi a verişoarei
Merkel, ci şi mai nou, în anul de graţie 2013, în cochetării tiermondiste (tip „mişcarea de
nealiniere“, vă mai amintiţi?) cu nişte investiţii fantomă din China, prezentate poporului ca
alternative mai bune şi mai rapide la fondurile UE, sau parteneriate tacite cu Gazprom?

Astea nu sunt fleacuri: dacă uneşti punctele cu o linie continuă, se vede clar slăbirea anga-
jamentului actualei majorităţi, dacă nu faţă de banii UE ca atare, că nu-i nimeni nebun să
spună asta public, atunci faţă de comunitatea de valori şi legi europene. Or, doar banii şi
beneficiile, fără reguli de comportament, nu se poate, iar norma de comportament în Ro-
mânia de doi ani încoace este „nimic nu-i prea jenant ca să nu se facă, dacă avem un
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interes în asta noi, majoritatea; iar interesul nostru primordial e demolarea statului de
drept“.

Această subtilă formă de antioccidentalism, discutată în conferinţa anuală a EFOR de săptă-
mâna trecută (vezi www.expertforum.ro), e principalul pericol la adresa stabilităţii demo-
cratice în România azi, ce nu se poate înlătura cu PR politic ceva mai bun sau cu turnarea
aceluiaşi vin vechi şi borşit în sticle noi cu etichete nemţeşti.

* Sorin Ioniţă este analist de politici publice ExpertForum (EFOR)

Cuvinte cheie: iohannis, pnl, interne, sibiu, antonescu, psd, usl

Referinte:
USL reia negocierile privind desemnarea lui Johannis ca vicepremier
Agenţia Naţională de Integritate despre cazul Klaus Iohannis: Un ales local TREBUIE SA
DEMISIONEZE înainte să fie numit în Guvern
Dan Voiculescu participa la intalnirea liderilor USL, in care se discuta numirea ca
vicepremier a lui Klaus Iohannis
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13.02.2014 | florin a scris:
nu are johannis nici o functie administrativa la nivel central si au inceput atacurile
analistilor de colentina. doar nu se va astepta sa-si dezvaluie tot ce ar putea avea in plan,
sa se discute in cadrul partidului, sa se negocieze, apoi in timpul optim vii si prezinti
strategii nu sa se impauneze altii cu ceea ce nu-s in stare de peste 20 de ani sa faca. ca
daca mi-aduc aminte ponta, dragnea ... sunt elevii lui nastase, colaborator al lui basescu
si elevii lui iliescu, mai trebuie sa-si zica de centru ca pdl-ul. in concret johannis la sibiu a
eclipsat de cand e primar tot politicul!

Raspunde acestui comentariu

13.02.2014 | Ion a scris:
Dom'le Ionita, te-as ruga ca pe viitor sa fi mai documentat, ca sa fi si credibil. Vezi si
observatiile de mai jos ale "Albusibiu". In plus te-as mai ruga sa mai intai sa analizezi
cauzele esecului guvernarii Basescu, pentru ca Boc nu exista decat la coasa sau sapa, nu
la guvern. Desigur ca au fost si destule lucru bune ale acestei guvernari, dar greselile au
inca, consecinte catastrofale numai prin faptul ca au redeschis calea neobolsevicilor.

Raspunde acestui comentariu

13.02.2014 | Sean a scris:
Care-i proiectul Johannis?

Raspunde acestui comentariu

13.02.2014 | Stelian D a scris:
D-le Ionita, si eu am ramas uimit de inaltimea ametitoare a graficului prezentat in sondaje
in dreptul numelui d-lui Iohannis, pentru ca omul e un "niznaiu" in materie civica, si un
zero in atitudine fata de tot ce a insemnat abuz si ilegalitate in ultimii doi ani, care au
fost o culme in speta. Adaugind o gramada de incompatibilitati prezumtive si niste
magarii nedovedite inca legate de terenuri, firme, favorizari si altele, avem un alt fel de
Dragnea sau cum-il-cheama din Vrancea, cu singura diferenta ca are nume nemtesc si nu
vrea sa recunoasca faptul evident ca e roman neaos dupa comportament. Daca ar fi dupa
A.E. Van Vogt, atitudinea articolului dvs. ar fi de-a dreptul nexialista, dar "boborul" aici
prezent - vezi bietii Larma si Albusibiu, de exemplu - demonstreaza primitivismul gindirii
agrare care tine prizoniera acea majoritate care a dat aproape 70% ineptilor care inca ne
mai guverneaza . Trebuie sa mentionez ca d-lor nu inteleg absolut nimic din ceea ce ati
expus aici? Cred ca nu e nevoie...

13.02.2014 | Dan B__ a raspuns:
"incompatibiltati prezumtive si magarii nedovedite".Doua incompatibiltati clamate de
ANI au fost dovedite nejustificate sa nu zi c false de instanta de judecata amice.Magarii
nedovedite e un oximoron daca stii ce e aia.Asa e cind vorbesti despre un subiect fara
sa ai cel mai mic habar, doar vrei sa te bagi in seama ca nu-ti place tie mutra
cuiva.Daca ai ceva concret, spune-ne si noua.Daca nu, citeste SF in continuare.

13.02.2014 | Albusibiu a raspuns:
Agrarul Albusibiu tine sa-ti raspunda tie, celui care vorbesti, cunoscand personajul din
sondaje si din articole de la Bucuresti. Nu cred ca ai stat tu sa asculti raspunsurile
deseori foarte rezonabile ale lui Johannis exprimate in conferintele de presa locale,
pozitii mult prea normale pentru a prinde presa centrala, asta mai cu seama in cei 12
ani dinainte de a fi PNL-ist. De asta n-ai tu cum sa intelegi, mai ales fiindca vii si cu
parerea preconceputa ca sasul e doar un "roman vopsit". Tu n-ai decat sa crezi ca
Johannis asta e tot un soi de Oprisan, Dragnea, Fluture, Mazare sau Falca sau ca
sibienii votand Johannis voteaza USL-ul. Sibienii au mai votat si cu Botesch si cred ca
foarte multi ar mai vota si cu Porr. Apropo, ai auzit macar despre FDGR?
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Raspunde acestui comentariu

12.02.2014 | Larma a scris:
1.Dl Johannis a spus clar cu subiect si predicat ca va rezolva problema cu privire la
primaria din Sibiu legal si fara a putea fi atacat. Dintr-un fel de gandire pur balcanico-
romaneasca acest domn care sigur nu e din Ardeal sigur nu intelege asa cum a spus ca
doar totdeauna trebuie sa fie o smecherie la mijloc. Eu nu sunt fericit ca dl. Johannis a
acceptat sa inztre in guvern caci vedeti deja apriori e atacat de asazisa intelectualitate
dambovitiana care se mai intituleaza si expert. 2.Asteptati sa iasa dumnealui din pozitia
actuala de primar peste dl Antonescu sa tina conferinta de presa in stil propiu.Dvs. stiti
ce inseamna un partid? 3.In plan extern Romania a avut o singura data un ecou pozitiv
in exterior(eram acolo) in afara primelor zile a revolutiei si anume atunci cand Sibiul a
fost capitala culturala a Europei.Aceasta s-a datorat cu preponderenta dl. Johannis ca
persoana dar si ca sas caci prin idiom sasii sunt apropiati de luxemburghezi si cu ajutorul
lor a fost obtinut. C. Noica odata la o aniversare a unirii inca pe vremea raposatului s-a
exprimat in public spre stupoarea tuturor ca ebine cu unirea dar din pacate in loc sa
vinaVechiul Regat la Ardeal s-a intamplat invers.

Raspunde acestui comentariu
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am linistit si vreau sa comunic tuturor
ca USL-ul nu se va rupe - VIDEO
Presedintele fondator al Partidului
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