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• Deficitul fondului public de pensii a trecut de 14 miliarde.  
 

Conform actelor normative în vigoare pensiile sunt indexate în raport cu rata inflației. 

Rata inflației în România a înregistrat o creștere semnificativă, predicții sugerând că 

aceasta va păstra un trend ascendent. Prin urmare, după două majorări ale punctului de 

pensie în ultimele 12 luni, pensiile vor înregistra o altă creștere. Motiv pentru care 

deficitul actual de 14 miliarde va continua să crească. 

 

Predicție Dialectica: Atât pensiile, cât și deficitul vor crește.  

 

Sursă: 

Digi 24, [Online] Disponibil la: https://www.digi24.ro/stiri/economie/romania-la-

bilant/romania-la-bilant-cine-are-dreptul-la-doua-pensii-si-cine-trebuie-sa-plateasca-

pentru-ele-860655 

 

• Dosarele penale în care este implicat consilierul ministrului de interne, 

Valentin Rîciu, au fost tărăgănate nejustificat. 
 

Dosarele penale ce aveau ca obiect principal cercetarea veridicității unor plângeri 

penale privind posibile infracțiuni de înșelăciune, ultraj și abuz în serviciu săvârșite de 

Valentin Rîciu (actual consilier pe probleme de sindicat în M.A.I.) „s-au prelungit 

nejustificat, în cele două cauze nefiind efectuate acte de urmărire penală cu celeritate” 

[vezi Sursă]. Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție a dispus – în acest context – demararea unor controale de specialitate pentru 

evaluarea modului în care parchetele au instrumentat dosarele în cauză. S-a descoperit 

că nu au fost depuse toate diligențele pentru soluționarea cu celeritate a spețelor. 

 

Sursă: 

Digi 24, [Online] Disponibil la: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/dosarele-

politistului-consilier-tinute-la-sertar-860651  

 

•  Banca Națională a României (B.N.R.) anunță creștea inflației, prelungirea 

„absorbției anemice” a fondurilor europene, restrângerea marjelor de 

profit aferente firmelor și creștere economică bazată pe consum privat. 

 
B.N.R. informează că se constată o revizuire a dinamicii trimestriale a PIB pentru 

primele două trimestre. Sensul ușor descendent al acestei revizuiri, combinat cu 

expansiunea din trimestrul al III-lea, va conduce probabil la creșterea presiunilor 

inflaționiste aferente gap-ului pozitiv al PIB. Totodată, principalul determinant al 

creșterii economice va continua să fie consumul privat.

https://www.digi24.ro/stiri/economie/romania-la-bilant/romania-la-bilant-cine-are-dreptul-la-doua-pensii-si-cine-trebuie-sa-plateasca-pentru-ele-860655
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Sursă 1: 

Digi 24, [Online] Disponibil la: https://www.digi24.ro/stiri/economie/bnr-inflatia-

roade-din-veniturile-reale-ale-populatiei-860632 

 

Sursă 2: 

Agerpres, [Online] Disponibil la: https://www.agerpres.ro/economic/2018/01/15/bnr-

prelungirea-caracterului-anemic-al-absorbtiei-fondurilor-europene-risc-la-adresa-

perspectivei-cresterii-economice--36714  

 

• Miercuri, 10 ianuarie 2018, prim-ministrul Mihai Tudose a renunțat la 

diplomație și a atacat dur rezoluţia privind autonomia Ţinutului Secuiesc 

semnată la Cluj-Napoca de cele trei formaţiuni politice maghiare (UDMR, 

PPMT şi PCM) 
 

Într-o emisiune televizată, prim-ministrul României a vorbit despre rezoluţia referitoare 

la autonomia Ţinutului Secuiesc, fiind de părere că „nici nu poate fi vorba de o astfel 

de autonomie pentru secui.” Acesta nu s-a limitat doar să ofere explicații generice și a 

afirmat: „Am transmis că dacă steagul secuiesc va flutura pe instituţiile de acolo, toţi 

vor flutura lângă steag.” Replicile nu au întârziat să apară. 

 

Porcsalmi Bálint, preşedinte executiv al UDMR, a declarat pe o rețea de socializare, a 

doua zi, că afirmațiile domnului Mihai Tudose sunt: „profund iresponsabile, nedemne 

pentru poziţia sa”.  

 

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a afirmat: „În UE nu poţi să propui fără 

consecinţe politice reintroducerea pedepsei capitale şi după aceea să spui pentru o 

comunitate mai mică sau mai mare că nu eşti de acord cu ideile comunităţii respective 

şi se vor flutura, că vor fi spânzuraţi, că vor fi omorâţi. Deci, din acest punct de vedere, 

eu cred că nici această declaraţie nu poate să rămână fără consecinţe. În primul rând, eu 

aştept scuze de la premierul Tudose şi retragerea acestor cuvinte", a declarat Kelemen.” 

Desigur acesta exagerează când face referire la pedeapsa capitală, întrucât declarațiile 

domnului Tudose sunt mai mult consecința temperamentului său și impulsului de 

moment, decât o încercare serioasă de a persecuta o minoritate.  

 

Echipa Dialectica consideră că referințele explicite ale domnului Kelemen Hunor 

la pedeapsa capitală sunt o încercare de îmbunătățire a capitalului electoral 

personal și partinic. In concreto, putem vorbi de o reacție disproporționată a 

liderului UDMR, însă una de aceeași natură cu cea a domnului Tudose; ambele 

declarații au avut ca scop sensibilizarea unei părți a electoratului care se 

poziționează în favoarea autonomiei, respectiv, contra acesteia, iar metodele de 

transmitere a mesajului sunt similare. In extenso, este vorba fie de o „declarație 

relaxată”, cu grad ridicat de ambiguitate, realizată într-un limbaj colocvial, 

neșlefuit, ce poate fi interpretată în variate moduri, fie de o replică care face apel 

la valorile comunității europene, dar ce extinde nejustificat posibilitățile de 

interpretare până la extrema cea mai avantajoasă UDMR-ului, „pedeapsa 

https://www.digi24.ro/stiri/economie/bnr-inflatia-roade-din-veniturile-reale-ale-populatiei-860632
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capitală”, element ce favorizează retorica formațiunii, bazată pe presupusele 

drepturi limitate ale minorității maghiare. 

 

Predicție Dialectica: În acest schimb de replici, prim-ministrul Mihai Tudose este cel 

dezavantajat deoarece presiunile din PSD se acumulează, iar deciziile sale recente 

conturează în mod vădit opoziția față de elemente loiale președintelui PSD, Liviu 

Dragnea, precum ministrul Carmen Dan. În acest context, o declarație care generează 

neliniște și atacuri din partea unor lideri UDMR poate oricând să reprezinte un motiv 

suplimentar de schimbare a prim-ministrului. 

  

Alte reacții: 

Două partide din Ungaria cer demisia lui Mihai Tudose [Sursa 3].  

Marius Lazurca ambasadorul României la Budapesta, a trebuit să ofere explicații 

Ministerului Afacerilor Externe din Ungaria pentru declarațiile făcute de prim-ministru 

[Sursa 4]. Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria dorește explicații suplimentare și 

scuze din partea autorităților de la București. 

  

Mihai Tudose a explicat declarația sa și nu își modifică poziționarea asupra tematicii în 

cauză: 

„Vreau să nuanțez o declarație pe care am făcut-o miercuri, care a fost greșit 

înțeleasă. Îmi mențin foarte, foarte clar poziția, ca român, că nu este negociabilă, sub 

nicio formă, nici măcar amiabilă, integritatea teritorială a României. Nu se poate vorbi 

despre autonomia unei bucăți din România. Când m-am referit la fluturatul pe steag, m-

am referit la autoritățile statului care trebuie să aplice legea. Mandatele lor flutură lângă 

steag dacă nu aplică legea. Despre asta a fost vorba, nu de spânzurat pe nu știu cine” 

[Sursa 2]. 

 

Sursă 1: 

Digi 24, [Online] Disponibil la: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/tudose-refuz-

orice-dialog-legat-de-autonomia-unei-parti-a-romaniei-858688 

 

Sursă 2: 

Digi 24, [Online] Disponibil la: 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/tudose-explica-declaratiile-privind-

fluturarea-langa-steag-860551 

 

Sursă 3: 

Digi 24, [Online] Disponibil la: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/doua-
partide-din-ungaria-cer-demisia-premierului-859274  
 
Sursă 4: 

Digi 24, [Online] Disponibil la: 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/ambasadorul-roman-la-budapesta-

convocat-de-mae-ungar-8589 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/tudose-refuz-orice-dialog-legat-de-autonomia-unei-parti-a-romaniei-858688
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/tudose-refuz-orice-dialog-legat-de-autonomia-unei-parti-a-romaniei-858688
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/tudose-explica-declaratiile-privind-fluturarea-langa-steag-860551
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/tudose-explica-declaratiile-privind-fluturarea-langa-steag-860551
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/doua-partide-din-ungaria-cer-demisia-premierului-859274
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/doua-partide-din-ungaria-cer-demisia-premierului-859274
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/ambasadorul-roman-la-budapesta-convocat-de-mae-ungar-8589
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/ambasadorul-roman-la-budapesta-convocat-de-mae-ungar-8589
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• „Contul curent al balanţei de plăţi (diferența bunuri și servicii exportate 

față de cele importate) a înregistrat un deficit de peste 5,58 miliarde euro, 

în primele 11 luni din 2017, în creştere cu 92,7% comparativ cu perioada 

similară din 2016” – anunță B.N.R. citată de numeroase agenții de presă 

românești. 

 
Sursă 1: 

Digi 24, [Online] Disponibil la: https://www.digi24.ro/stiri/economie/finante-

economie/dezechilibrul-contului-curent-al-romaniei-aproape-dublu-860544  

 
Sursă 2: 

Agerpres, [Online] Disponibil la: 

https://www.agerpres.ro/economic/2018/01/15/deficitul-de-cont-curent-a-crescut-cu-

92-7-in-primele-11-luni-din-2017--36505 
 

• Presiunile din P.S.D. continuă să se acumuleze. Alegerea este simplă: 

Tudose sau Dan.  
 

Surse din interiorul partidului vorbesc răspicat despre aritmetica simplă analizată de 

liderii P.S.D. Unul dintre cei doi – e. g., Mihai Tudose și Carmen Dan – trebuie  să 

plece. 

 

Codrin Ștefănescu afirma că: „şi-a băgat dracul coada în PSD” [Sursa 1]. 

 

Niculae Bădălău, președintele executiv al PSD, a declarat: „În ședința de mâine a 

Comitetului Executiv Naţional trebuie să se decidă cine pleacă - premierul Mihai 

Tudose sau ministrul de Interne, Carmen Dan” [Sursa 2]. 

 

Pentru data de 15 ianuarie 2018 este programat un Comitet Executiv Național. CexN 

este menit a rezolva instabilitatea din interiorul guvernului, implicit, cea din partid. 

Înainte de acest eveniment, două tabere se contureaază în interiorul celui mai mare 

partid din România: una care susține demersurile președintelui Liviu Dragnea și una 

care se opune acestora [Sursa 3]. Putem vorbi de o oarecare sciziune ideatică în 

interiorul P.S.D., întrucât divergențele de opinie se regăsesc și la nivelul guvernului 

[Sursele 4]. 

 

Predicție Dialectica: Exprimarea vădită a nemulțumirii față de activitatea ministrului 

Carmen Dan – id est, asumarea unui nivel ridicat de autonomie de către domnul Tudose; 

autonomie ce nu a fost aprobată de „forurile partidului” – pe fundalul unei situații 

tensionate în guvern (generată atât de micile neînțelegeri și divergențe de opinie dintre 

membri, cât și de dezorganizarea din M.A.I. în urma incidentului cu polițistul acuzat de 

pedofilie), nu a făcut altceva decât „să solidifice”, să completeze, o listă de nemulțumiri 

pe care președintele partidului o pregătește pentru a scăpa de ceea ce se dovedește a fi 

un exponent al taberei anti-Dragnea. In concreto, suntem de părere că la CexN din data 

de 15 ianuarie, conducerea partidului va pune presiuni (va decide) pentru a obține 

demisia domnului Tudose, întrucât nu există dovezi clare care să ateste că PSD ar fi 

deranjat de activitatea doamnei ministru Carmen Dan și ar dori să opteze doar pentru o 

simplă remaniere guvernamentală.  

https://www.digi24.ro/stiri/economie/finante-economie/dezechilibrul-contului-curent-al-romaniei-aproape-dublu-860544
https://www.digi24.ro/stiri/economie/finante-economie/dezechilibrul-contului-curent-al-romaniei-aproape-dublu-860544
https://www.agerpres.ro/economic/2018/01/15/deficitul-de-cont-curent-a-crescut-cu-92-7-in-primele-11-luni-din-2017--36505
https://www.agerpres.ro/economic/2018/01/15/deficitul-de-cont-curent-a-crescut-cu-92-7-in-primele-11-luni-din-2017--36505
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Anumite clarificări trebuie realizate: În orice partid sau coaliție de guvernare, 

deciziile raționale ce reflectă dorința anumitor facțiuni de a acumula sau de a menține 

puterea sunt logice, previzibile și normale. Cu toate acestea, deciziile strategice se iau 

și se implementează sistematic, în funcție de anumiți parametri; concomitent, o anume 

coerență ideatică / acțională și o bună comunicare trebuie menținute pentru a (1) nu 

expune opiniei publice sciziunile din interiorul formațiunii politice, (2) a menține 

stabilitatea instituțională a țării și (3) a nu afecta domeniul economico-social prin lipsa 

de predictibilitate a legiuitorului. 

 

În concluzie, dezavuăm această criză politică care se cristalizează, întrucât ea ar 

putea fi evitată dacă actorii politici implicați ar poseda abilități de negociere și 

management strategic sau dorința de a face compromisuri. 

 

 

Sursă 1: 

Digi 24, [Online] Disponibil la: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/codrin-

stefanescu-si-a-bagat-dracul-coada-in-psd-la-grindeanu-a-fost-ponta-acum-nu-a-fost-

identificat-859872 

 

Sursă 2: 

Digi 24, [Online] Disponibil la: 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/badalau-despre-tudose-si-carmen-dan-

este-clar-ca-unul-dintre-ei-trebuie-sa-plece-860152 

 

Sursă 3: 

Digi 24, [Online] Disponibil la: 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/17-organizatii-psd-de-partea-lui-liviu-

dragnea-sedinta-cexn-amanata-cu-doua-ore-859824  

 

Sursă 4: 

Agerpres, [Online] Disponibil la: https://www.agerpres.ro/politica/2018/01/11/carmen-

dan-despre-demisie-retragerea-ministrilor-din-guvern-in-forurile-statutare-ale-

partidelor-de-coalitie--35051  

Dialectica, [Online] Disponibil la: https://www.dialectica.ro/blank-

1/2018/01/12/Analiza-de-perspectiva-sfantul-partid 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/codrin-stefanescu-si-a-bagat-dracul-coada-in-psd-la-grindeanu-a-fost-ponta-acum-nu-a-fost-identificat-859872
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