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Sondaj: 77% - promonarhie, 23% - prorepublică
Contextul politic actual dă apă la
moară celor care solicită schimbarea regimului din republică în monarhie constituţională.
Această schimbare presupune o revoluţie, dar nu neapărat o revoluţie violentă, cu sute de mii
de oameni în stradă, cu confruntări sângeroase sau lovitură de stat. Un simplu referendum prin
care românii să-şi exprime voinţa în mod democratic, e suficient. Dar pentru asta e necesar să
existe o „masă critică” de simpatizanţi ai monarhiei, aptă să impună organizarea plebiscitului,
după ce, în prealabil, se organizează un alt referendum pentru modificarea Constituţiei (care, în
prezent, nu permite revizuirea formei de guvernământ).

Trebuie precizat că monarhia nu ar modifica prea mult scena politică românească şi nu ar
anihila pluralismul politic, guvernul, parlamentul şi toate celelalte instituţii ale statului
(bineînţeles, cu excepţia Preşedinţiei).

Ceea ce favorizează discuţiile pe această temă este statutul de „preşedinte-jucător” asumat de
Traian Băsescu, apoi conflictele politice şi tentativele opoziţiei de a-l suspenda şi demite pe
preşedinte. După încheierea celor două mandate ale lui Băsescu, se întrevede o nouă criză alegerea noului preşedinte.

Sondaj Gândul
Cotidianul Gândul, în ediţia electronică, a realizat de curând un sondaj pe tema republică vs.
monarhie. Rezultatele au fost spectaculoase: 77,51% dintre repondenţi au optat pentru
monarhie constituţională şi doar 22,63% pentru republică. La sondaj au participat peste 9.000
de persoane.

În mod cert, este un simplu demers de presă, nicidecum un sondaj de opinie realizat după
rigorile din domeniu. Se poate ca monarhiştii să se fi mobilizat exemplar şi să-şi exprime votul,
în timp ce republicanii să fi neglijat participarea la vot.

Dar, pe de altă parte, sondajul celor de la Gândul a surprins o stare de spirit a românilor, sătui
de jocurile politicienilor, de conflictele dintre palate, de numărul uluitor de mare de demnitari
dovediţi corupţi.
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E limpede că o schimbare, o reformă sau o revoluţie la nivelul clasei politice se impune cât mai
degrabă cu putinţă. Deocamdată, singurul aliat al românilor este justiţia independentă. Apoi,
mai avem votul de la urne. Dar aici nu facem decât să învârtim partidele care ajung la
guvernare şi să le asigurăm tuturor şansa de a avea acces la banul public (şi, mai nou, la banii
europeni).

Poate că monarhia este o soluţie. Sau poate că nu. Dar o dezbatere pe această temă e
binevenită.
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