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Moto: “Lumina se aprinde pentru
cei care văd, nu pentru orbi”.
Mihai Eminescu – poet român

In fapt Romania a platit cu sange,
poate mai mult decat alte natiuni,
realizarile sale de unitate si independenta, dar si greselile strategice ale clasei politice din diferitele
perioade istorice ale celor 100 de
ani.

Corneliu PIVARIU
Titlul este inspirat din cel al unei
carti publicate de un scriitor roman mai putin cunoscut, Eusebiu
Camilar – Poarta furtunilor, aparuta în anul 1957, în care autorul prezenta episoade din istoria Romaniei, aflata secole de-a randul, la confluenta intereselor unor mari imperii:
rus, turc, austro-ungar. Imperiile au disparut în
forma în care au existat în epoca feudala sau la
începutul capitalismului, dar interese geopolitice divergente au continuat sa se manifeste în
zona Romaniei pana în prezent si vor continua
sa existe si în viitorul previzibil.

Dupa 1918, doua momente esentiale au marcat în mod dramatic
istoria moderna a Romaniei: al
Doilea Razboi Mondial (în care Romania a
pierdut circa 800 de mii de oameni, militari si
civili), pentru ca încheierea acestui flagel universal sa marcheze prabusitea în arcul de influenta al URSS de atunci (cu acceptul - trebuie
spus si reiterat- al celorlalti aliati ai Moscovei
din timpul razboiului) – si orientarea politica
socialista. Al doilea moment îl reprezinta evenimentele din decembrie 1989 – cand, pe fondul
eliminarii de la putere a lui Nicolae Ceausescu si
a Partidului Comunist, s-a revenit la orientarea
spre o societate democratica si economie de piata, într-o perioada de tranzitie pe care si spiritele eroilor morti si aspiratiille celor ramasi sa
edifice si-ar fi dorit-o imediata dar care s-a dovedit a fi mai lunga decat am fi dorit. Cele mai
mari realizari ale perioadei post-decembriste, de
aproape 30 de ani, le reprezinta aderarea la NATO (29 martie 2004) si Uniunea Europeana (1
ianuarie 2007).

Am cantarit timp îndelungat daca sa public sau
nu aceste randuri avand în vedere, mai ales, articolele semnate în acest numar de mari personalitati ale vietii contemporane din Romania.
Faptul ca, premergator împlinirii si aniversarii
unui secol de la faurirea Marii Uniri am fost prezent în viata activa a Romaniei vreme de circa
50 de ani, iar în aceasta perioada am cunoscut si
am avut sansa unor dialoguri cu mari personalitati interne si internationale, m-a îndemnat sa
cred ca am îndatorirea morala si cetateneasca
de a spune, pentru cei care vor dori sa citeasca si
altcumva decît dupa paradigmele sablonarde, In cei circa 50 de ani de dictatura comunista sicateva opinii la aceasta mare aniversare identi- au mai pierdut viata alte cateva sute de mii de
romani (numarul exact este greu cuantificabil),
tara si nationala a Neamului Romanesc.
mare parte a elitei intelectuale, generali, oameni
Marea Unire de la 1918 a fost un “moment as- politici de valoare, care nu au putut supravietui
tral” pentru Romania, înfaptuit de mari oameni unui regim de teroare instituit în 44 de penitenpolitici romani vizionari si patrioti, cu sprijin ciare, 72 lagare de munca fortata, 63 de centre
international, dar si, înainte de toate, cu jertfele de deportare si domicilii obligatorii, 10 azile pside sange a sute de mii de ostasi romani, anonimi hiatrice cu caracter politic. Ne putem întreba, cu
în sacrificiul lor, dar eminenti prin sacrificiul ce a fost mai înfiorator Gulagul lui Soljenitan
vietii lor pusa pe altarul nemuririi ca neam. A decat gulagurile istoriei din perioada comunista
fost un obiectiv strict national si neîndreptat a unui spatiu numit Romania.
împotriva cuiva din marea familie a natiunilor
Dupa Al Doilea Razboi Mondial, Romania nu a
lumii.
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mai putut reveni la forma teritoriala consacrata
de Marea Unire, mai mult, conducerea de la
Kremlin a avut grija ca, prin trasarea arbitrara a
frontierelor (iar în 1952 prin impunerea crearii
Regiunii Autonome Maghiare, care în 1960 si-a
schimbat denumirea în Mures Autonoma Maghiara, desfiintata abia în 1968 prin realizarea
împartirii teritorial administrative în judete) sa
lase mai multe posibilitati de folosire a unor
eventuale nemultumiri si aspiratii ale vecinilor si
minoritatilor – mai ales a celei maghiare, pentru
a-si realiza obiectivele politice în Romania si în
zona.
In perioada socialista remarcam doua momente
importante: cel al retragerii trupelor sovietice
(iunie-iulie 1958), în timp ce în celelalte tari socialiste acestea au mai ramas pana în 1990; momentul august 1968 – invazia Cehoslovaciei, la
care Romania este singura tara socialista care nu
a participat, urmata de o politica de independenta fata de Moscova, de dezvoltarea relatiilor cu
tarile occidentale democratice si dezvoltare economica extensiva (cu mari sacrificii si privatiuni
pentru populatie) promovata de Nicolae Ceausescu.
Dupa evenimentele din decembrie 1989, cand
unele forte externe au urmarit inclusiv dezmembrarea Romaniei - ceea ce s-a reusit apoi cu fosta
Iugoslavie si Cehoslovacia - am trecut prin evenimentele din martie 1990 de la Targu Mures, o
alta încercare de rupere a Transilvaniei si manipulare prin o parte a mediei internationale a realitatii acelor evenimente. In fapt o caracteristica
a ultimilor aproape 30 de ani o constituie actiunea conationalilor nostri de etnie maghiara pentru a obtine autonomia teritoriala pe criterii et104

nice, sprijinita aproape permanent de Budapesta, desi conform aprecierilor de la Bruxelles,
drepturile de care se bucura minoritatea maghiara în Romania le exced pe cele practicate în
statele europene, ba, chiar mai mult, cetatenii de
etnie romana din zonele cu populatie preponderent maghiara sufera numeroase discriminari. In
conditiile cand Ungaria actioneaza si pregateste
în continuare actiuni pentru condamnarea Tratatului de la Trianon, la Cluj Napoca a fost semnata, la 12 octombrie 2018, o declaratie tradatoare în favoarea “autonomiei culturale si teritoriale” a ungurilor din Romania, iar actiunile pentru dezmembrarea Romaniei, mai ales prin crearea unei Transilvanii independente vor continua,
cand în Uniunea Europeana optiunile separatiste
castiga teren, iar Bruxellesul nu este capabil sasi articuleze o conducere reala a Uniunii.
Evolutia clasei politice romanesti dupa 1989 a
fost mult influentata de trecutul socialist, apoi de
evolutiile politice din Europa si SUA. Cred ca ar fi
gresit sa nu mentionam si influenta pe care Moscova înca o are în Romania si care se manifesta
cu persuasiune în multe domenii ale vietii politico-economice si sociale. Din pacate cei mai multi
intelectuali de valoare au evitat si evita în continuare sa se implice direct în viata politica, ceea
ce a dus la o clasa politica care, în general, nu este în masura sa raspunda la asteptarile si evolutiile dorite de populatie. Exemplul elocvent îl
constituie cei patru presedinti care nu s-au ridicat deasupra vremurilor, fiecare din alte motive:
primul - ca urmare a educatiei socialistcomuniste primite mai ales la Moscova; al doilea
– un profesor universitar, cu putina experienta
politica si care s-a declarat învins de fosta secu-
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ritate; al treilea - tributar formatiunii sale de ofiter de marina comerciala de cursa lunga, dar cu
un instinct politic care l-a mentinut la putere doua mandate si care a stiut sa manevreze pe plan
extern pentru a obtine sustinerea sa; al patrulea
– un primar de oras de provincie, fara experienta în marea politica.
Desigur, în Romania, stat semi-prezidential,
presedintele nu are atributii decizionale de prima importanta, mai ales în domeniul economic,
nu poate demite premierul si nici dizolva parlamentul (decat în anumite conditii), tocmai pentru a se crea un echilibru al puterilor în stat si a
se evita aparitia unei noi dictaturi. Dar aceasta
nu înseamna ca presedintele nu poate fi un factor de coagulare a aspiratiilor poporului si sa
creeze în randul clasei politice un consens pentru dezvoltarea viitoare durabila a Romaniei.
Ori , tocmai un astfel de proiect nu se gaseste în
momentul de fata.
Echilibrul puterilor în stat este afectat de lupta
dintre cele patru puteri, în conditiile cand exista
numeroase cazuri cand puterea magistratilor
(judecatori si procurori – acestia din urma fiind
inclusi în randul magistratilor dupa un model
care nu se prea regaseste în alte tari din Uniunea
Europeana) este folosita de forte si interese care
nu sunt benefice statului roman în realizarea
scopurilor specifice, uneori sub pretextul combaterii coruptiei (cu preponderenta a celei autohtone, fara a se atinge de marii corporatisti).
Cei cateva mii de judecatori si procurori beneficiaza de un statut aparte în societate, ca urmare
a importantei muncii lor, dispun de o putere de
care cred ca multi înca nu realizeaza ca o au.
Abia în 2018 a aparut o lege a responsabilitatii
magistratilor, în conditiile cand condamnarile
Romaniei la CEDO (Curtea Europeana a Drepturilor Omului) o situeaza pe primul loc la numar
de condamnari pe cap de locuitor sau pe locul
trei dupa Turcia si Rusia (cu populatii mult mai
mari). Mult trambitatul Mecanism de Cooperare
si Verificare (MCV) pe justitie instituit de UE a
fost folosit mai mult ca un instrument politic al
Bruxelles-ului (sau de unele tari) împotriva Romaniei si nu pentru scopul declarat initial.
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respectat iar statul, în loc sa fie servitorul cetateanului, are înca mentalitatea si se considera
deasupra acestuia.
Situatia actuala din Romania ni se datoreaza în
primul rand noua: unii dintre noi am ramas ancorati cu o acribie pagubitoare în reflexul fanariot al “plangerii la Inalta Poarta”, care apoi a
fost înlocuita cu plecaciunea obsecvioasa la
portile Moscovei, Bruxellesului , Washingtonului sau ale altor mari capitale europene. Padurea nu ar fi putut fi taiata daca toporul nu ar fi
avut coadă cioplită din chiar lemnul pădurii,
spune un proverb, ori noi înca mai avem, din pacate, suficienti tradatori, unii în pozitii destul de
importante, inclusiv în strainatate, de care magistratii înca nu au curajul sa se ocupe.
Dupa 1990, nemultumiti de situatia generala
din tara si cautand o viata mai buna, peste 4 milioane de romani au plecat în UE, SUA, Canada si
alte tari, imensa majoritate a acestora fiind medici, profesori, ingineri, cercetatori, tehnicieni si
muncitori cu înalta calificare. Este cel mai mare
exod contemporan de populatie dintr-o tara dupa cel provocat de razboiul civil din Siria. Nici
pericolul acestei situatii nu a fost corect interpretat de clasa politica. Ce sa mai vorbim de masuri efective care sa combata slabirea fiintei nationale a poporului?
Situatia educatiei este mai mult decat îngrijoratoare. Am avut 24 de ministri ai educatiei în 28
de ani, marea majoritate a acestora preocupati
fiecare sa schimbe legea educatiei. Conform
unor date publice, 42% din elevii pana la varsta
de 15 ani sunt analfabeti functionali. Relativ recenta masura de a acorda 6% din PIB pentru
educatie(,) trebuie urmata de masuri hotarate
pentru ca educatia sa devina practic o mare prioritate nationala.
Romania - o tara care are capacitatea de a asigura usor alimentatia pentru o populatie de 90
milioane de locuitori a importat în primele 10
luni ale anului 2018 produse alimentare din UE
în valoare de 5 miliarde de Euro.

Situatia dezvoltarii infrastructurii, rutiera, feroviara, energetica este deplorabila. In cei aproape
Cetateanul nu este în continuare suficient de 30 de ani de la caderea comunismului nu am
fost în stare sa construim o autostrada care sa
105

www.ingepo.ro

Pulsul Geostrategic, Nr.268, Marţi 20 Noiembrie 2018

traverseze muntii Carpati, tara noastra fiind codasa în Europa Centrala si de Est cu numai 783
Km de autostrada. Romania are acelasi numar de
kilometri – aproximativ 11.000 de cale ferata, ca
acum 100 de ani (în 1898 aveam 24.000 kilometri), iar viteza medie de circulatie pentru trenurile de calatori este de 45 Km pe ora. In
schimb stam bine la viteza Internetului, unde ne
aflam pe locul cinci în lume.
Perioada de dupa 1989 este caracterizata din
punct de vedere economic prin preluarea de catre capitalul strain a resurselor subsolului, utilitatilor publice si a bancilor, capitalul romanesc
nefiind sprijinit pentru a face fata acestei situatii.
Intr-un articol publicat recent se mentioneaza ca
un studiu Ernst&Young, analizand preluarile
(prin fuziuni si achizitii) ce au avut loc în economiile din fostele tari socialiste si clasificandu-le
în trei mari categorii, preluari de catre capitalul
strain, preluari în care si cumparatorul si vanzatorul sunt autohtoni, si preluari în afara, constata ca Romania este pe primul loc la preluarile de
catre capitalul strain în totalul preluarilor, 67%
si de departe pe ultimul loc la preluarile în afara,
3%. Nici o tara din regiune nu înregistreaza o
astfel de discrepanta, de peste 22 de ori, între
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ceea ce capitalul autohton a cedat, pe propriile
piete, capitalului strain si ceea ce a reusit sa preia capitalului strain pe pietele sale. Capitalul
strain externalizeaza catre tarile de origine profituri înainte de fiscalizare, de cel putin 35-40
miliarde Euro pe an.
Cam acesta este, foarte pe scurt, bilantul real al
Romaniei la aniversarea a 100 de ani de la Marea
Unire. Ne putem mandri cu realizarile trecutului,
dar, în acelasi timp trebuie sa fim constienti de
problemele prezente si sa gandim pentru viitor
cu solutii adaptate la situatia actuala si de perspectiva.
Situatia internationala actuala este complexa si
au loc schimbari importante în ordinea internationala, în care, macinata de marunte dispute
interne, Romania este aproape inexistenta. Nimeni, în afara noastra nu va actiona pentru binele nostru, decat strict în limita intereselor specifice. Acea poarta a furtunilor din Evul mediu trebuie închisa si creata o oaza de stabilitate si
prosperitate care sa atraga investitori. Romania
poate avea viitorul care-l merita, daca îsi doreste
si acționeaza în acest scop. Probabil vor mai fi
necesari înca 30-40 de ani pentru aceasta.

