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Rectificarea minciunii
S-au dat de gol. In numai cateva zile, au fost prinsi cu minciuna. Nu putem
uita. In 26 noiembrie, Klaus Iohannis a declarat: „Pentru pensii, in ultimele
doua luni ale anului nu au fost prevazuti bani”. si, asa cum pe bun dreptate
remarca ziaristul Cristi selaru, banii erau. Pentru ca platile pensiilor pentru
luna noiembrie, de exemplu, s-au facut incepand la de 1. Dar culmea este ca
si premierul Ludovic Orban, impreuna cu ministrul Finantelor, Florin Citu au
facut aceeasi afirmatie. Nu sunt bani de pensii. si, dupa cum s-a dovedit, bani
erau. Guvernarea a inceput printr-o miniciuna ordinara. Cu puternic impact.
Pentru cei aproape cinci milioane de pensionari, anuntul repetat, facut de la cel mai inalt nivel al
statului, a reprezentat o teribila trauma. in prag de Sarbatori. Dar si in prag de iarna. Niciodata o
minciuna atat de mare nu a avut picioare atat de scurte. Dar, intre timp, Klaus Iohannis e cu sacii
in caruta. A fost reales. si la un scor umilitor pentru PSD.
Rectifcarea bugetara, ultima din acest an si prima facuta de Guvernul Orban, a fost o operatiune
care a excelat prin discretie. Rectificarea s-a facut in 28 noiembrie. si, asa cum am mai explicat
de mai multe ori, ca la orice rectificare facuta de oricare Guvern, s-au luat fonduri ramase
necheltuite de unele ministere si s-au alocat acolo unde era nevoie de bani. in „Romania educata”,
proiect major al lui Klaus Iohannis, pe care s-a jurat sa-l duca la bun sfarsit in cel de-al doilea
mandat, cu ocazia primei rectificari bugetare in care presedintele a avut un cuvant de spus,
Educatia a pierdut sume consistente de bani. Se va spune, poate pe buna dreptate, ca Guvernul
Dancila nu s-a priceput sa consume acesti bani si ca de aceea mai multe sute de milioane si-au
luat zborul. in schimb, serviciile secrete s-au priceput sa consume in acest an de doua ori
electoral. si, ca atare, cu ocazia rectificarii de acum cateva zile, au primit sume suplimentare.
Fireste, Ludovic Orban s-a dovedit a fi cel mai generos cu Serviciul Roman de Informatii. in
legatura cu care presedintele Klaus Iohannis declarase anterior ca e pe butuci. si, in consecinta,
neaparat trebuie sa primeasca un buget sporit.
Niciodata pana acum o rectificare bugetara nu s-a facut atat de discret. Cu atat de putina
transparenta. Iar explicatia nu poate fi alta decat dorinta lui Klaus Iohannis, a premierului si a
ministrului Finantelor de a-si ascunde minciuna. Iar rectificarea, tocmai din acest motiv, este o
rectificare a minciunii.
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