Cine conduce România?

Băsescu? Ponta? Sau amândoi sunt marionetele străinilor? Această teză am încercat să o
pun în dezbatere, nu o dată sau de două ori, ci repetitiv. Semnele unei conspiraţii se
vedeau încă din primăvara anului trecut. La “întronarea” lui MRU au apărut primele
semne. Discursul lui Ponta demonstra faptul că atitudinea sa era de non combat. Al
doilea semn a fost acceptarea pragului la Referendum, condiţie esenţială pentru
salvarea lui Băsescu de la suspendare. Ca şi cum nu ar fi fost de ajuns, guvernul
interimar a blocat nejustificat publicarea recensământului, fapt pentru care pragul nu
a fost depăşit, considerând numărul populaţiei mai mare decât cel real.
În USL, Ponta este pe val. O spun sondajele, o spune relaţia bună (neoficială) cu
Băsescu. Motivul? A spus-o chiar premierul, zilele trecute: muştruluiala primită de la
colegii de alianţă europeni şi uşile care i s-au închis datorită modului în care a
înţeles să facă politică anul trecut. Aşa că, dacă mâine Ponta va numi nişte procurori
care par “băsişti”, o face nu de dragul lui Băsescu, ci pentru că a înţeles că Europa
apreciază altceva, a înţeles că în sondaje poţi să creşti şi fiind un om raţional şi,
deci, trebuie să-ţi consolidezi poziţia. Dacă asta înseamnă că a trădat interesele
naţionale sau ale alianţei USL, atunci mă întreb ce alianţă este în USL şi ce vor de
la politic liberalii?
Chiar şi peste 10 ani, o guvernare competentă, cu respectarea legilor
învăţământului şi educaţiei, va avea toate drepturile să-i retragă lui Ponta titlul de

Doctor. Iar Plagiatorul ştie asta foarte bine. De aceea Plagiatorul a încercat să ducă
problema plagiatului în faţa Justiţiei, astfel încât o decizie judecătorească
definitivă nu mai poate fi atacată sau schimbată. Dar nu i-a reuşit. Totul a rămas la
nivel de Minister şi Comisie de Etică înfiinţată ad-hoc. Plagiatul va însemna
distrugerea politică a lui Ponta la momentul oportun. Acum, mâine sau peste câţiva
ani. Este irelevant când probabil că se va întâmpla exact când îi este lumea mai
dragă.
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