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Avem un prim ministru ales dupǎ negocieri intense ȋntre preşedintele țǎrii şi reprezentanții cei
mai autentici ai partidelor parlamentare. Dupǎ negocieri(?) a ieşit cǎ voința politichienilor şi
voința manifestanților s-au pus de acord: sǎ fie Dacian Cioloş!

Lucru bizar, mai ceva ca filmul „Twin Peaks” de prin anii 90 ai secolului al XX-lea, de Cioloş
se ştia ȋnainte de a ȋncepe discuțiile de la Cotroceni. Lucru şi mai bizar, cei din UE ştiau sigur
ceea ce noi bǎnuiam doar...Probabil cǎ citirea gȃndurilor (sau mai degrabǎ influențarea lor) e la
un nivel de dezvoltare nemaiȋntȃlnit pȃnǎ acum, din moment ce numele viitorului prim ministru
romȃn se cunoştea deja la Bruxelles şi doar se bǎnuia pe la Bucureşti.

Dacian Cioloş a muncit mult pȃnǎ sǎ facǎ lista definitivǎ cu viitorii miniştri. Efortul fǎcut s-a
vǎzut bine! Dupǎ ce ieri a numit un tȃnǎr medic la conducerea Sǎnǎtǎții, azi s-a
rǎzgȃndit...Nişte poze apǎrute pe „feisbuc” cu doctorul agreat ȋn primǎ instanțǎ de Cioloş, l-au
determinat pe prim-ministrul ales de la UE sǎ renunțe la prea neexperimentatul chirurg de 29 de
ani.

Întrebarea care apare de la sine este cum de n-a observat ochiul vigilent al lui Cioloş cǎ la
Sǎnǎtate e propus cineva care n-ar avea ce sǎ caute acolo? Ieri, la prezentarea candidaților
pentru şefiile ministerelor, ni s-a spus cǎ toți au fost verificați şi corespund din toate punctele de
vedere. Verificați de cine , verificați cum???

Nu cred cǎ mai are importanțǎ numele ministeriabilului cǎzut ȋn dizgrație prim-ministerialǎ ȋn
nici 24 de ore. Dar fostul ministru, implicat 24/24 ore ȋn rezolvarea situațiilor disperate apǎrute
ȋn urma incendiului de la clubul Colectiv de ce trebuia schimbat? Foarte multǎ lume are o
pǎrere foarte bunǎ despre prestația doctorului Nicolae Bǎnicioiu. Din poziția de membru de
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partid pe care o are, ar fi influențat achizițiile de materiale necesare spre spitalele conduse de
manageri cu privirea ȋndreptatǎ uşor spre stȃnga? Nu! N-a fǎcut acest lucru ȋn toatǎ perioada
cȃt a fost ministru, n-ar fi fǎcut-o nici acum! Dar nu-i problemǎ...Ministrul nr.1
lucreazǎ...Lucreazǎ şi ne explicǎ:

„Eu, în constituirea echipei, am considerat că pot să fie anumite îndoieli legate de anumite
persoane, am preferat să renunţ. Tocmai de asta, ca să nu existe nicio conotaţie, pentru doi
miniştri pe care, iniţial, din motive de competenţă, mă gândeam să-i menţin în Guvern, am
preferat să renunţ, tocmai ca să nu existe nicio suspiciune de negociere cu un partid sau cu
altul. În condiţiile în care va trebui să guvernăm, încrederea este esenţială. Dacă nu pornim cu
încredere de la început, este foarte greu&quot;.

Sursa: www.gandul.info

Din aceeaşi sursǎ am aflat cǎ

„Întrebat dacă este vorba de ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, şi de ministrul
Educaţiei Sorin Cîmpeanu, Cioloş a răspuns afirmativ.”

Despre Bogdan Aurescu pot afirma cǎ are merite pe planul diplomației pe care nimeni nu i
le poate contesta. Sǎ ne reamintim cǎ domnul Aurescu a reprezentat Romȃnia la Curtea
Internaționalǎ de Justiție ȋn procesul cu Ucraina pentru delimitarea frontierei maritime din Marea
Neagrǎ ( Insula Şerpilor). Romȃnia a cȃştigat, revenindu-i 79,34% din suprafața disputatǎ şi
zona economicǎ exclusivǎ. L-am vǎzut pe Bogdan Aurescu pledȃnd pentru patria-i
recunoscǎtoare la procesul contra vecinilor ucraineni. A fost absolut impecabil! Sigur,
argumentat ȋn toate afirmațiile şi cunoscǎtor imbatabil al geografiei, istoriei şi geopoliticii zonei
conflictuale. Dacǎ Romȃnia a avut cȃştig de cauzǎ atunci, marele merit ȋi revine diplomatului
romȃn Bogdan Aurescu, schimbat acum din funcție ca sǎ nu se deranjeze cumva partidele.
Fostul ministru de externe a fost negociatorul şef al Romȃniei ȋn discuțiile cu SUA pentru
ȋncheierea Acordului româno-american privind apărarea antirachetă și al Declarației Comune
privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre România și SUA.

Ma gȃndesc cǎ dacǎ tot a apǎrut o eratǎ la lista candidaților pe ministere, de ce sǎ nu mai
aparǎ ȋncǎ una, care ar face dreptate şi ne-ar asigura un plus ȋn negocierile internaționale de
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care am avea atȃt de mare nevoie...

Lista miniştrilor de externe romȃni, de dupǎ 1990, aratǎ cǎ ȋn funcție s-a stat de la ...14 zile
(Meleşcanu ȋn 2014), la 2 ani şi cȃteva luni. Germania, a avut dupǎ unificare 6 miniştri la
Externe, incluzȃndu-l şi pe cel actual. Romȃnia noastrǎ, pusǎ mereu pe revizuire, dar fǎrǎ sǎ se
schimbe ceva – cam aşa zice Farfuridi – a avut zece, plus cel ales de cel ales acum de-aici, din
Bruxelles!
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