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Încǎ nu ştiu dacǎ Ministerul Consultǎrii Publice şi Dialogului Civic a trecut de faza „vom avea,
se va construi, vom face,vom drege”. Am uşoare urme de ȋndoialǎ pentru cǎ la noi totul se va
ȋntȃmpla ȋntr-un viitor nebulos, incert şi teoretic, aproape niciodatǎ concret. Oricum, țara are un
minister nemaiȋntȃlnit pȃnǎ acum: MCPDC.
Un guvern nou, condus de un premier nou,
care s-a gȃndit la noi, cei din societatea civilǎ
(oare ceilalți sunt ȋn/din societatea militarǎ?)
şi a decis ca Ministerul Consultǎrii Publice şi Dialogului Civic sǎ fie, dupǎ spusele ministrului
nr.1, calea
„de deschidere spre societatea
civilă şi de dezbatere publică, de consultare publică pe marile proiecte ale Guvernului, dar şi
pentru a crea un canal de comunicare direct cu societatea civilă.[...] Aş vrea ca şi restul
societăţii să aibă canale de comunicare directă cu acest guvern&quot;

Eu ȋnțeleg din aceastǎ precizare cǎ pȃnǎ acum plǎtitorii de multe taxe şi impozite n-au fost
consultați ȋn luarea marilor decizii. Acum, gata! S-a modificat strategia guvernamentalǎ! Tot
omul va fi bǎgat ȋn seamǎ şi i se va cere pǎrerea!

Profit repede de oprtunitatea oferitǎ şi fac recomandarea decizionalilor noştri sǎ (re)citeascǎ
romanul „1984” de George Orwell. Acolo, scrie aşa:
„Sunt sediile celor patru Ministere care-şi împart între ele aparatul de guvernământ: Ministerul
Adevărului, care se ocupă cu ştirile, cu distracţiile, cu educaţia şi cu artele frumoase; Ministerul
Păcii, care se ocupă cu războiul; Ministerul Iubirii, care se ocupă cu menţinerea ordinii şi
disciplinei, şi Ministerul Abundenţei, care răspunde de treburile economice. In Nouvorbă,
numele lor sunt Minadev, Minipax, Miniiub şi Minabund.”

De ce sǎ tot schimbǎm numele ministerelor, ştampile, sigle, organigrame, strategii, prioritǎți
cȃnd apare un nou guvern? N-ar fi de ajuns cele 4 pe care le sugereazǎ, peste decenii,
scriitorul englez? „1984” a fost publicat ȋn 1949, dar omenirea foloseşte şi va folosi tot timpul
chiar si ȋnvǎțǎturile anticilor. Atunci de ce sǎ uitǎm nişte sugestii fǎcute acum 66 de ani ȋntr-un
roman ficțiune, dar vizionar şi avȃnd un pronunțat semnal de alarmǎ pentru ce ar fi putut sǎ
devinǎ societatea civilǎ (şi bine supravegheatǎ)?
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MCPDC poate sǎ asculte orice sugestie venitǎ din partea cetǎțenilor patriei şi ȋn locul
ministerelor restructurate, comasate, despǎrțite şi reorganizate din temelii, sǎ ȋnființeze doar 4:
„Minadev, Minipax, Miniiub şi Minabund”
. N-ar fi mai simplu, mai economic?

Dacian Cioloş a lucrat mult şi bine la programul de guvernare. În acelaşi timp, a cugetat
profund la posibilii candidați de ministru. La Justiție şi la Sǎnǎtate nu i-a ieşit din prima...Dar
cine nu greşeşte, nu munceşte. Sau invers, cine nu munceşte, nu greşeşte? În Romania, ca sǎ
arǎți cǎ munceşti, trebuie sǎ faci schimbǎri. Citesc ȋn
Jurnalul Național
:
„Actul normativ prevede, de asemenea, înfiinţarea Ministerului Economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin preluarea activităţilor Ministerului Economiei, Comerţului şi
Turismului, care se desfiinţează, şi a activităţilor şi structurilor din domeniul întreprinderilor mici
şi mijlocii şi mediului de afaceri de la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi
Mediului de Afaceri. În acelaşi timp, Ministerul Energiei va fi înfiinţat prin reorganizarea
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, care se desfiinţează.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice se va numi Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice, iar Ministerul pentru Societatea Informaţională se va denumi Ministerul
Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.”

Nu ȋncerc sǎ aprofundez schimbǎrile şi reorganizǎrile ministerelor. N-are rost...Prima grijǎ a
celor care vor veni dupǎ alegerile din 2016 va fi reorganizarea, schimbarea, desființarea şi
ȋnființarea. Cei care au fost ȋnainte la guvernare au greşit fundamental(?), se ştie asta la fiecare
publicare de nou program de guvernare. Nimic de la cei plecați n-a fost bine! Cei de-acum vor
pune mocǎnița pe şine!

Prim-ministrul zice cǎ MCPDC are rolul de a ține legǎtura ȋntre votanți şi guvernanți. Va fi o
permanentǎ consultare publicǎ pentru marile proiecte ale guvernului. Oare nou ȋnființatul
minister a apǎrut prin consultarea popularǎ, sau doar de-acum ȋncolo vom putea da nǎvalǎ cu
propuneri şi sugestii de care, nu-i aşa, se va ține seama ȋntotdeauna?

Fac prima propunere nou ȋnființatului minister citȃndu-l pe Orwell:
„Minadev, Minipax, Miniiub şi Minabund
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”. A doua e inspiratǎ de un fapt real, de pe alt continent. În Venezuela existǎ
Ministerul Fericirii
. Ce-i aşa de greu pentru constituirea unuia asemǎnǎtor ȋn Europa? Dacǎ o facem şi pe-asta,
Orwell ar putea fi fericit. Realitatea ar ȋntrece ficțiunea. De fapt, o face mereu, cu precǎdere ȋn
Romȃnia...
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