
Fals tratat de ignorare a legii 

Sunt rarisime, printre tinerii istorici români, cazurile în care își propun 
spre minuțioasă investigație și analiză un subiect ce ține mai degrabă de 
realitatea socio-politică imediată, decât de atât de spectaculoasa istorie re-
centă a mioriticei noastre patrii pre și postdecembriste. A-ți investi resurse-
le de timp și energie în astfel de direcții de cercetare este deopotrivă riscant 
și păgubos pentru un june aspirant la grațiile lui Clio și la recunoaștea con-
fraților sau a cititorilor. Concurența pe piața de carte de istorie este acerbă, 
nemiloasă și adesea nedreaptă, deoarece editurile noastre, mereu cu umbra 
paloșului falimentului în spate, preferă îndeobște autorii străini cu rating 
garantat, autorilor români, din care mult prea puțini reușesc să atingă pozi-
ția de producători de best-seller-uri. Drept și corect este a adăuga că și 
vajnicul cititor român, atât cât a mai supraviețuit, sătul de imensa cantitate 
de maculatură livrescă autosubvenționată de te miri ce sicofant grandoman 
și cu bani ce a invadat librăriile și tarabele, a devenit extrem de circumspect 
în a-și cheltui bănuțul subțire și timpul scump pe orice titlu sentențios, fără 
garanția (fie și subiectivă) a valorii. 

În aceste condiții, se poate vorbi despre un remarcabil curaj al lui 
Alexandru Purcăruș care iată că după ce a semnat o serie de monografii 
istorice circumscrise perioadei Războiului Rece (În vâltoarea Războiului 
Rece. Revoluția Maghiară din 1956, Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2009; 
„Tovarășul de luptă Caragiale”. Aniversarea lui Nenea Iancu din 1952, 
Pitești, Nomina, 2013; Prin ochii inamicului. Mihail Gorbaciov și politica sa 
în percepția Statelor Unite ale Americii,1985-1991, Târgoviște, Cetatea de 
Scaun, 2014; Revoluția română din decembrie 1989 și percepția ei în men-
talul colectiv, Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2014 (coautor) propune un stu-
diu absolut inedit pentru societatea românească: istoria unei legi funda-
mentale recente, 473 din 2004, și a „fiicei” acesteia, „Strategia de Apărare 
Națională”. Aparent, nimic mai anost și descurajant pentru lectură. În 
realitate, este o carte fascinantă, captivantă dincolo de orice prejudecată 
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inițială, o carte de maxim interes pentru românul ce se crucește seară de 
seară în fața micului ecran, nemaiînțelegând nimic din jalnica tragi-
comedie politică ce-i este prezentată sub formă de știri, sau mai grav, talk-
show.  

Premiatul publicist comentator, aliat intim cu doctorul în istorie ce 
poartă același nume, Alexandru Purcăruș, a reușit neașteptata performanță 
a unei dramatice radiografii a vieții politice și legislative din perioada 2004-
2014, ce coincide, întâmplător sau nu, cu cele două mandate prezidențiale 
ale lui Traian Băsescu. A nu se preconcluziona, cu superficialitate, că 
Traian Băsescu ar fi personajul principal, mitraliat din toate pozițiile (juri-
dice), pentru avatarurile Legii 473 din 2004 și a Strategiei de Apărare 
Națională. Nu, personajul și acuzatul principal din acest adevărat tratat 
de ignorare și manipulare a legilor românești este cvasitotalitatea clasei 
politice, acompaniată emfatic de cohorte întregi de specialiști, analiști și 
tehnocrați, civili sau militari, toți blindați cu titluri academice, la fel de 
lipsite de o acoperire pe fond, precum și găunoasele, demagogicele lor 
perorații publice, articole sau cărți, scoase la comandă prin mult uzitata 
formulă copy-paste. 

Așadar, cu talentul și incisivitatea unui jurnalist, asociate acribiei rigu-
roase tipice unui veritabil istoric, Alexandru Purcăruș a demontat metodic, 
pas cu pas (nu neapărat iohannisist), tot traseul aplicării Legii 473 de plani-
ficare a apărării și elaborării Strategiei de Apărare Națională, care devine 
limpede pentru orice contribuabil român, conștiincios plătitor de taxe și 
impozite menite să acopere nu doar chibzuite cheltuieli pentru apărarea 
statului, dar și indemnizațiile legiuitorilor aleși.  

Această carte ne lămurește așadar, cu subiect și predicat, de ce legile 
românești (inclusiv Constituția) sunt stufoase și prost alcătuite, permițând 
orice interpretare oneros-ticăloasă, de ce ele trebuie mereu modificate și 
completate, de ce toată lumea (juriști, politicieni, miniștri, analiști) le 
invocă în gura mare, dar aproape nimeni nu le citește (ce rost practic ar 
avea? Sic!), de ce suntem mereu surprinși de viduri legislative în orice 
domeniu (iar dacă legea există, lipsește, ca un făcut, metodologia de 
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aplicare), amplificând până în pragul catastrofei tradiționala și vesela 
noastră dezorganizare și harababură mentală și acțională.  

Înțelegem din acest volum că – deși legea, în genere, este ignorată cu 
aroganță, deoarece este considerată stânjenitoare sau sâcâitoare în majori-
tatea situațiilor de către politicienii români – ea este invocată și aplicată cu 
o bruscă rigoare doar atunci când măcar un paragraf al ei se dovedește de 
utilitate politică imediată. Nimănui din cele trei palate definitorii ale 
politicii românești (Cotroceni, Victoria, Parlament) pare să nu-i fi păsat de 
faptul că președintele Băsescu depășise cu mult termenul de șase luni de la 
prima învestire pentru elaborarea și promovarea, conform Legii 473 din 
2004, a Strategiei de Apărare Națională, dar „amănuntul” a devenit dintr-
odată extrem de important, doar pentru că a servit drept argument juridic 
pentru prima suspendare a președintelui.  

În rest, doar vorbe goale, răspândite din belșug și din toate părțile, 
inclusiv din zona militară, cea despre care s-ar presupune că este carac-
terizată de mai multă rigoare, precizie, pertinență și responsabilitate, în 
comparație cu cea politică. Cartea domnului Purcăruș dovedește că nu este 
așa, iar eu, în calitate de fost ofițer de stat major și autor principal a două 
documente programatice importante ale armatei române (Doctrina 
operațiilor informaționale în 2006 și Doctrina operațiilor psihologice în 
2007) îi pot confirma în mare măsură aserțiunile, în urma participării la 
ședințe și consfătuiri și mai ales a lecturii unor materiale de profil. Da, am 
resimțit în acei ani nevoia acută a unui „document de linie”, precum 
Strategia de Apărare Națională, concretizată apoi într-o Strategie Militară a 
României, corespunzătoare etapei respective, pe care să pot construi 
doctrinele definitorii ale unor specialități de pionierat în armata română 
(PSYOPS și INFO OPS), dar în cel mai pur stil românesc am fost nevoiți,  
eu și colegii mei, să ne descurcăm în lipsă, doar cu modelele euroatlantice și 
americane avute la dispoziție, țări și alianțe în care legea, procedura, 
doctrina, regulamentul chiar înseamnă ceva, fiind cunoscute și respectate la 
literă și spirit. 



8 | A l e x a n d r u  P u r c ă r u ș  

Mai aflăm din paginele acestei cărți construită pe baza a numeroase 
surse documentare deschise cum politicieni de top și consilieri de calibru 
greu folosesc aleator sintagme și cuvinte într-un delir retoric fără cea mai 
mică urmă de consistență și rigoare. Aproape toată lumea din conducerea 
țării vorbește (adesea răcnește) despre securitatea și apărarea scumpei 
noastre țărișoare, dar habar nu are ce înseamnă concret această securitate și 
apărare națională. „Strategie” este un termen de mare efect retoric asupra 
masei electorale mioritice, majoritar semidocte (și adesea practic 
analfabete), fiind folosit în exces și în disprețul oricărei cunoașteri adecvate 
a înțelesului său. Dă bine și oricum nu stă nimeni să verifice. Alexandru 
Purcăruș a verificat și iată dramaticul și usturătorul său rezultat. Cu puține, 
dar admirabile excepții, generalii și ofițerii români vorbesc despre 
securitatea și apărarea națională, atât în propriile lor teze de doctorat sau în 
diverse articole sau volume publicate în sistem militar, folosind doar 
clișeele și sintagmele unei noi limbi de lemn euro-atlantice, cu aspect 
tehnocrat și impecabil de corecte din punct de vedere politic, dar pe care 
nu o cunosc în profunzime, aceștia asigurându-se doar că afirmațiile lor se 
înscriu perfect pe linia șefului (președinte, ministru...) aflat la putere. În 
rest, fraze de o platitudine maximă, care prin obediență le asigură nu doar 
promovarea în carieră, ci și o nemeritată pojghiță de probitate științifică 
într-un domeniu exclusiv, cel al apărării naționale, inaccesibil, nu-i așa? 
„țivililor” de rând și intelectualilor. 

Despre toate acestea este vorba în surprinzătoarea carte a domnului 
Alexandru Purcăruș. Nu-mi pot asuma riscul de a anticipa că această carte 
de bună credință va fi citită atât de către membrii noii administrații de la 
Palatul Cotroceni, sau de către generalii și ofițerii din noua generație ce se 
profilează la conducerea Statului Major General al armatei române. Aș fi 
fericit însă să fie așa, fie și în parte. Ar fi ideal ca astfel de situații să nu se 
mai repete. Pentru că securitatea și apărarea națională nu-s doar niște 
vorbe de clacă televizată. 

Dr. Călin Hentea 
 


