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Urși avem, se pare, din abundență. Așa că, la o adică, am avea de unde face rost de piei. Păduri. Păduri nu prea 
mai avem în secolul ăsta. Așa că a vinde pielea ursului din pădure devine, pe zi ce trece, o activitate din ce în ce 
mai riscantă. 

Dar omul, mai ales ăla politic, omul politic, adică, se simte dator să încerce. Degeaba-i spui, degeaba-l temperezi, 
degeaba-i atragi atenția că, pe alocuri, cam minte. El crede că merge, că încă mai merge. Că arătându-ți o poză 
frumos colorată, făcută la Bruxelles, te va convinge că tot ce spune el este adevărat. Și, evident, nu e. 

Anul trecut, când încă se mai raporta numărul infectaților cât de cât corect, Iohannis și Orban au „lansat“, într-o 
ceremonie bine regizată, Planul Național de Redresare și Reziliență. Părea că este o inițiativă a PNL pentru a 
scoate țara din criza economică ce urma să vină după criza medicală. Ni s-a spus că este vorba despre 30,44 de 
miliarde de euro la prețuri din 2018 și 33,009 miliarde de euro la prețuri curente (26 noiembrie 2020) pe care îi 
vom primi de la UE în baza acestui Plan. 

Ce victorie nemaipomenită obținuse președintele nostru, cum smulsese el de la UE banii ăștia, negociind la 
sânge. Ce om, ce caracter, ce negociator! 

Ce prosteală pe față! 

PNRR nu a fost inițiativa PNL și nici a președintelui Iohannis. 

UE a cerut de la fiecare țară câte un PNRR din ăsta, ca să aloce, în baza unor formule european valabile, nu a 
unor negocieri bilaterale, niște bani care să ne ajute să ne revenim, să supraviețuim următorilor ani. Planul nu 
trebuia prezentat în noiembrie, pentru că și birocrații de la UE știu că nu poți face așa ceva pe genunchi, în două-
trei luni. Termenul-limită pentru prezentarea PNRR-urilor de către țările membre este 30 aprilie 2021. Doar că 
la noi era campanie electorală, trebuia să pară că Guvernul chiar face ceva. Și a făcut: un căcat. Planul Național 
de Redresare și Reziliență trimis de România la Bruxelles a fost respins cu brio, catalogat drept bătaie de joc și 
înaintat către refacere și retrimitere. 

În plus, nu este nici pe departe vorba despre 30 de miliarde și nici despre 33 de miliarde. Regulamentul publicat 
pe finalul lui februarie spune foarte clar că România va primi fix 14.248.020.000 de euro. În măsura în care i se 
și vor aproba proiectele. Și, în plus față de suma asta, va mai primi dreptul să împrumute 13.798.735.562 de 
euro, tot în baza PNRR, dacă are proiecte eligibile. În total, sunt 28 de miliarde. 28, nu 30. Din care semisigure 
sunt 14,248 de miliarde. 

Ei bine, banii ăștia deja au fost împărțiți de parcă ar fi fost nu 30, ci 40 de miliarde. Toată lumea va primi, ne spun 
Iohannis, Cîțu și chiar și Barna. Vor curge miliardele dintr-un PNRR care încă nu există. Vor primi autostrăzile, 
căile ferate, spitalele, școlile, mediul, antreprenorii, muncitorii, profesorii, pomicultorii și agricultorii, ba chiar și 
profitorii. Președintele, premierul și vicepremierul PLUSR umblă zilele astea din ușă-n ușă și întreabă pe oricine 
deschide: „Nu cumva vreți un miliard-două din PNRR? Vreți? De euro, ca să fim preciși. Deci cât? Două miliarde? 
Sigur, v-am notat“. 

Încă n-a stat nimeni să adune toate promisiunile făcute de ăștia, dar sigur ele depășesc de două-trei ori banii 
alocați României. Depășesc mult și sumele pe care le-am putea împrumuta. Dar mai contează? 

Nu, chiar nu contează. 

PNRR-ul românesc a pornit prost, ca o minciună electorală, și continuă la fel de prost. Barna are alte priorități. 
Își dorește președinția PLUSR, prin toamnă. Nu-l preocupă pe el cu adevărat îndatoririle vagi de vicepremier. 
Cîțu a început și el să viseze. Și-ar duce chelia prost ascunsă în fruntea PNL și, de ce nu, în fruntea României, 
peste patru ani. Oricum, la cât de des a ajuns să mintă, corectitudinea informațiilor este, la el, pe lista lungă a 
lucrurilor care nu-l interesează absolut deloc. 

Și totuși, din ce în ce mai mulți fraieri încep să viseze la banii din PNRR. Unii primari se gândesc deja cum să-i 
spargă pe parcări făcute în pânza freatică sau pe grădini de vară „futuriste“. 

Băi, visați, e dreptul vostru inalienabil. Dar puteți visa în aceeași măsură la ce veți face cu banii câștigați la Loto. 
Aveți mult mai multe șanse acolo. 

 


