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Magia lui Niculae Badalau asupra PNL
Tot e la moda cuvantul magie. Presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre
magia facuta de Guvern. In materie economica. Iar Liviu Dragnea, despre
magia neagra facuta de presedinte. Care, in pamfletul sau, a inventat alte cifre
decat cele reale. si eu ma voi referi la magie. La magia lui Niculae Badalau.
Executata in Parlamentul Romaniei. Prin care a izbutit sa-i hipnotizeze pe
liberali.
Daca nu s-ar fi desfasurat in mare viteza, votul care a fost dat ieri in Senatul Romaniei pe legea
cu dedicatie avand drept obiectiv lacul Gradinari din judetul Giurgiu, ar fi starnit pe bun dreptate
senzatie. Pentru ca este una dintre rarele ocazii, daca nu care cumva unica de acest fel, cand in
Parlamentul Romaniei s-a format conjunctural o noua majoritate parlamentara.
Niculae Badalau a reusit sa-si treaca legea prin Senat cu voturile, atentie, PSD si PNL. si asta
intrucat ALDE nu s-a pronuntat in favoarea infamei legi. M-am mai referit la aceasta operatiune,
cu speranta ca Badalau nu va merge mai departe. si ca senatorii PSD nu-i vor da castig de
cauza. Dar influenta celui care, pana de curand, a fost numarul doi din partid, este uriasa. Pana
la urma si-a convins colegii sa voteze. Dar nu si aliatii de la ALDE. si aici a intervenit magia.
Legea a trecut cu sprijinul PNL.
Un act normativ conceput pentru un singur obiectiv. Trecerea acumularii Gradinari din
proprietatea statului in proprietatea Consiliului Judetean Giurgiu, pentru ca, in pasul urmator,
Niculae Badalau, in mod direct sau prin interpusi, sa transforme aceasta uriasa acumulare de
apa in gradina lui. O operatiune cusuta de jos pana sus si de sus pana jos cu ata alba. Asupra
careia voi mai reveni. Foarte pe scurt, sa retinem ca proiectul de lege a fost conceput nu de
Badalau, nu de vreun parlamentar din Giurgiu, ci de un senator PSD din Constanta. smecherie
care bate evident la ochi. si nu a existat niciun aviz in favoarea acestei legi. Nici de la Guvern,
nici de la Comisiile de specialitate din Parlament. Tocmai de aceea, Badalau a jucat la doua
capete. Daca anticipa ca nu reuseste sa stranga numarul necesar de voturi, intrucat aranjase ca
actul normativ sa primeasc caracterul de urgenta, preconiza sa-l treaca prin asumare tacita,
adica fara vot, la data de 14 mai. Adica luni, saptamana viitoare. Nu a mai fost necesar.
Magia a reusit. Pe deplin. Chiar daca cei de la ALDE s-au opus. Nu-i nimic. Badalau a gasit vreo
14 senatori ametiti de la PNL. Care au votat in favoarea lui. Oare in schimbul a ce?
Pentru aceasta operatie, care este doar o etapa, intrucat Camera decizionala e cea a Deputatilor,

Badalau merita felicitat. I-a reusit pe deplin magia. Merita felicitat si Ludovic Orban. Care una
spune, clamand tema statului de drept, a integritatii si a corectitudinii, si alta face. Chiar prin
intermediul celor mai importanti jucatori ai sai.
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