
Partid – Partide politice 

 

Am reținut din cuvântarea d-lui președinte Emil Constantinescu ocazionată de vernisarea 

expoziției de fotografii dedicată seniorului Corneliu Coposu din 20.05.2014 câteva 

fragmente. ʺCorneliu Coposu a fost un vizionar! Mulți nu au înțeles la vremea aceea viziunea 

sa, destui nu o înțeleg nici astăzi. …. Corneliu Coposu a înțeles realitățile momentului și a 

reușit să unifice toate acele forțe care au putut genera o evoluție democratică a României. … 

Corneliu Coposu nu a fost un învins! Corneliu Coposu a fost un luptător care a învins. Dovadă 

este apartenența României la UE și NATOʺ (citate aproximative). Poate că cel mai simplu 

mod în care se pot autocorecta cei tentați să critice faptele și gesturile seniorului Coposu ar 

fi folosirea unei metode din matematica, reducerea la absurd: dacă nu ar fi existat Corneliu 

Coposu, cine ar fi fost persoana care ar fi realizat ceea ce Seniorul a realizat? Sau măcar 

jumătate? Sau măcar un sfert? 

Este bine știut că forțele comuniste dețineau o putere excepțională imediat după revoluție, 

că ele controlau toate instituțiile, că ele puteau să facă atâtea mineriade cât erau necesare 

ca să controleze prin frică populația, că aveau suficiente mijloace de infiltrare a altor partide 

pentru controlarea lor etc. PNL a fost divizat în tot felul de aripi și adus în pragul dispariției.  

În toate aceste condiții adverse seniorul Corneliu reușește să-și întărească partidul, îi ajută 

pe liberali să-și revină (pentru că parteneriatul cu ei este important) reușește să atragă 

societatea civilă (Alianța Civică și alte organizații) găsește un candidat la funcția de 

președinte care se dovedește cu adevărat democrat și tot efortul lui dă roade chiar și după 

ce EL trece în neființă.  

Pentru reformele dure reușite de CDR, comuniștii au pedepsit PNȚCD. În lipsa seniorului 

Coposu unitatea partidului a suferit enorm! Deși se găsesc mulți critici care știu mai bine ce 

ar fi trebuit să facă Seniorul, nu se găsește unul care să facă astăzi ce trebuie făcut în 

condițiile concrete ale acestui moment. Poate că este nevoie de mai mulți ca să reușim să 

facem ce a făcut El singur. 

Ce se poate întâmpla când suntem mai mulți? Am putea să ne folosim de matematică. În 

algebra scalara 1 + 1 = 2 în mod sistematic. În algebra vectorială 1 + 1 pot sa facă maximum 

2, dar pot să facă și zero (așa cum se întâmplă în cazul mișcării browniene). Prima concluzie 

ar fi aceea că ar trebui să ne mișcăm ordonat în loc să ne mișcăm brownian. 

Dacă am luat deja hotărârea să ne mișcăm ordonat, trebuie să decidem direcția către care ne 

orientăm eforturile astfel încât suma eforturilor să facă ceva care să nu fie zero, să fie un 

rezultat pozitiv! 

Nu cred că este necesar un mare efort de identificare. Principiile de bază ale PNȚCD sunt 

absolut valabile, trebuie doar să le aplicăm cu adevărat, nu doar să le invocăm. Morala 

creștină ne obligă nu să-l urâm pe păcătos ci să-l aducem pe calea cea bună. Patriotismul 

luminat nu ne îndeamnă la pesimism incurabil, ci la o acțiune care să aducă țării beneficii. 

Dreptatea socială ne obligă să nu practicăm și să nu acceptăm corupția, motiv pentru care 



avem datoria să luptăm pentru o lege a partidelor politice care să conducă la o diminuare 

severă a acesteia etc.  

Dar cum poate fi repornit un motor care pare a fi fundamental gripat? Ar trebui poate să 

pornim de la definirea ideii de partid politic. Sunt prea multe definiții și am ajunge să deviem 

de la subiect dezbătându-le pe toate. Una sintetică ar fi: ʺGrup de oameni uniți prin 

comunitatea concepțiilor politice, ideologice și a intereselor socialeʺ. Din start observăm că 

este vorba despre oameni uniți (nu oameni dezbinați) și că există ceva care-i unește. Dacă 

am începe de la sfârșit, adică de la interesele sociale, este evident că interesele lui Mitică, 

Georgică și Costică pot fi în detaliu extrem de diferite și dacă ne-am preocupa de interesele 

detaliate ale unuia, ar trebui să-l nedreptățim pe altul. Din acest motiv este necesar să 

evităm interesul particular al câtorva și să ne oprim la interesul general al tuturor (justiție 

independentă, economie de piață liberă, cu sprijinirea inițiativelor liberale în condițiile 

respectării dreptății sociale).  

Ce ne oprește să o facem? 

Din păcate, cu sprijinul nefast al unor instituții corupte, unitatea partidului nostru a fost grav 

avariată! Un congres statutar din 2008 a fost contestat pretextând falsitatea convocării și a 

reprezentării. În ciuda faptului că acuzația nu a fost dovedită, contestatarii dețin încă 

controlul ʺlegalʺ al partidului în timp ce majoritatea țărăniștilor adevărați se află dincolo de 

lanțurile puse pe porțile sediilor țărăniste. Acest lucru este posibil și datorita câtorva țărăniști 

care au dat o mână de ajutor acestei lovituri. Tot ei sunt cei care pot să exercite presiunea 

necesară revenirii la drumul firesc al partidului. 

Ei sunt cei care pot să observe că simpla invocare a unor nume celebre ca Iuliu Maniu, 

Corneliu Coposu, Ion Mihalache nu este suficientă ca grupul lor să aibă o audiență 

(electorală) satisfăcătoare. Rezultatele alegerilor europarlamentare demonstrează clar că nu 

este suficient să te declari tu însuți continuator al seniorului Coposu pentru ca electoratul sa 

spargă zidurile prognozelor și să te voteze masiv. Cei ce au crezut asta au acum rezultatul 

alegerilor. Mai puțin de 1 % este o dovadă ce nu poate fi contestată. Alte partide, 

ʺcumpărate de la tarabăʺ au reușit scoruri de peste cinci ori mai mari. 

Ne amintim că pe ultimul drum al seniorului Coposu a participat o mare de oameni, o 

mulțime ce nu a fost convocată de nimeni, la un eveniment unde nu se primea nimic gratuit 

și de la care teoretic nimeni nu se putea aștepta la nimic din punct de vedere personal.  De 

ce au venit atunci în număr atât de mare? Pentru că au avut suficient timp să înțeleagă 

faptul că Seniorul a pus tot sufletul pentru interesul general, folosind PNȚCD ca instrument 

de atingere al acelui interes general. Acesta este și motivul pentru care CDR a obținut scorul 

electoral din 1996. Iată că simpla autodeclarare drept continuator al Seniorului nu reușește 

să păcălească pe nimeni. Inteligența electoratului nu poate fi păcălită mereu.  Dacă scopul 

celor ce au confiscat identitatea partidului a fost acela de a servi altor interese, străine de 

PNȚCD, atunci se poate spune că acel scop a fost atins. S-au văzut destule zâmbete de 

satisfacție ale proaspeților născuți ce au reușit să spargă pragul electoral din prima încercare. 

Țărăniștii cu ștampilă au o contribuție indiscutabilă pe care foarte probabil nu o vor 

recunoaște niciodată.  



Aceia dintre țărăniști ce se îmbată cu gândul că locul lor este acolo unde se află ștampila și că 

ștampila este cea care va asigura succesul ar trebui să mai facă o evaluare dacă gestul lor 

este unul benefic sau malefic pentru PNȚCD. Dacă scopul lor în viață nu este acela de a bloca 

la nesfârșit revenirea adevărată a PNȚCD pe scena politică românească, atunci ei trebuie să-

și revizuiască atitudinea. Rezultatul acestor alegeri ar trebui să-i ajute să înțeleagă această 

necesitate. 

În momentul în care țărăniștii din diversele grupuri vor înțelege ca singura soluție de 

revenire a PNȚCD pe scena politică este revenirea la acea politică ce a făcut posibil succesul 

CDR din 1996 vom merita aprecierea pozitivă a electoratului. Fără ca acest lucru să se 

întâmple, nu vom asista decât la o bătălie surdă între frați.  

Un partid politic nu este o academie, o universitate sau o altă instituție de înaltă ținută 

profesională. Într-un partid politic este firesc să se găsească și academicieni și medici și 

fermieri, și ciobani. Unitatea lor nu poate fi bazată pe aspecte profesionale (un specialist în 

relații externe poate sta alături de un specialist în cultura lucernei, dar si alături de un 

salubrist). Părerile diferite despre organismele modificate genetic de exemplu nu trebuie să 

conducă automat la jigniri scindări si alte acțiuni de acest gen, ci la dezbateri, argumentări, 

soluții. Părerea despre familia constituită de un bărbat și o femeie poate fi însă subiect de 

apartenență la partid. Fără să avem lucruri sfinte nu ne-am mai deosebi de alții.  

Pe scurt, PNȚCD poate redeveni ce a fost doar în măsura în care cei ce doresc cu adevărat 

acest lucru fac și eforturile necesare reunificării, decid să se concentreze pe problemele 

fundamentale, elimină corpurile străine, nocive, înțeleg că lupta fratricidă trebuie eliminată 

și se dedică unei construcții sănătoase. Acest lucru este posibil și merită făcut. Orgoliul 

mărunt de a fi mai cu moț decât țărănistul din dreapta sau din stânga trebuie înlocuit cu 

orgoliul reconstruirii PNȚCD și al aducerii lui la un nivel competitiv, nivel pe care-l merită și 

mai ales de care societatea are nevoie. 

 

București, 26.05.2016 

Constantin  Geangu 

Fost deținut politic (pentru vina de a fi făcut propagandă împotriva orânduirii socialiste) 

 

P.S. O mostră de propagandă găsiți mai jos. Să ne imaginăm că destinatarul acelei scrisori din 

octombrie 1989 ar fi dat curs recomandărilor din scrisoare. Ar mai fi murit împușcat in 

decembrie 89? Industria românească ar fi fost la fel distrusă? Teoretic putea să fie și mai rău 

(avem exemple in sudul Dunării). 
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P.P.S.   Se spune că un apicultor chiar a încercat sa elimine o bună parte din trântorii dintr-un 

stup. Rezultatul a fost acela că a obținut mai puțină miere. A ajuns omul nostru astfel la 

concluzia că si trântorii trebuie să aibă un rol (măcar stimulator) în procesul de producție.  

C. Geangu 

 

 

 

 




