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Rasucirea deceniului: PNL da semnalul
abandonarii mesajului anticoruptie
In conditiile in care mesajul anticoruptie pare sa fi fost confiscat fara drept de
apel de liderii aliantei USR-PLUS, liberalii si Klaus Iohannis se vad nevoiti
sa caute alt mare culoar electoral pentru alegerile prezidentiale. Pina va fi
gasit, sa spunem, deocamdata, ca PNL da semne de repozitionare vizavi de
anticoruptie, pe care o numeste chiar ”o paradigma gresita” prin vocea unui
lider greu al partidului, fost ministru al Justitiei in cinci guverne.
Deputatul PNL Catalin Predoiu a postat joi un material pesiteul propriu in care – o premiera
pentru liberali in mandatul lui Iohannis – acrediteaza ideea ca lupta impotriva coruptiei nu
ar fi chiar atit de importanta pentru clasa politica si ca existe teme mai marete pe agenda,
care ar trimite respectiva lupta chiar pe locul 4 in ierarhie. Ca sa fie cit mai limpede
mesajul, Predoiu il inteapa inca din start pe marele adversar al lui Iohannis, useristul Dan
Barna.
”Barna spune ca lupta cu coruptia e solutia, eu cred ca lupta cu prostia e solutia”
scrie
Predoiu.
”Barna si multi altii spun ca Romania este bogata, dar oamenii saraci pentru ca se fura.
Consecinta politica: lupta anti-coruptie ar fi solutia. E adevarat ca se fura, de la Decebal
incoace se tot fura, si de unii conationali, si de unii musafiri, poftiti sau nepoftiti, Epoca
Fanariota sau epoca Sov-Rom-urilor (societatile mixte romano-sovietice din anii 19501960) sunt cele mai elocvente exemple.

Coruptia a inflorit dupa 10 ani de lupta cu ea
Eu cred insa ca saracia unei natiuni decurge, in primul rand, din prostia liderilor politici si
comunitari. Nu numai lupta cu coruptia va rezolva problemele Romaniei, dovada ca o tot
ducem de 10 ani asa si coruptia a tot inflorit, ci lupta cu prostia si mediocritatea.
Lupta cu coruptia este o sarcina permanenta a sistemului judiciar. insa prima sarcina a
unui lider politic e sa ia decizii administrative si politice corecte si sa promoveze valori
autentice in functiile numite, sa sprijine valori autentice in functii elective.
Integritatea omului politic este o conditie necesara intrinseca, nu un obiectiv politic in
sine. Noi traim politic in capcana unei paradigme gresite: facem din conditii elementare
mari obiective politice si consumam toata energia intr-o lupta sterila, pentru ca nu
jucatorii politici sunt arbitri in ale integritatii, ci justitia independenta de influenta politica.

Consecinta: nu mai raman timp si energie pentru constructie. Consumam timpul si
energia pe dezbaterea ”tu esti corupt, ba tu esti corupt!”. Omul politic autentic, cel care lasa
in urma ceva palpabil si benefic pentru oameni, este in primul rand un constructor,
justitiarii politici au infierbantat mereu ”masele”
, dar au lasat mai mereu in urma doar dare
de fum.
Aceasta postare nu este un atac politic partizan, nu este o critica, se doreste o contributie
la dezbaterea prezidentiala care se apropie si care trebuie sa ne aduca viziuni, nu lozinci”
conchide fostul ministru al Justitiei.
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