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Marea politica la mica smecherie
Urat mi-a fost! Mereu! Mereu mi-a fost urat sa-i vad pe politicienii nostri
vorbind in public pe soptite la ureche sau astupandu-si gura cu mana.
Intotdeauna am apreciat acest comportament drept lipsit de o elementara
educatie. si de bun simt. si de respect fata de cetatenii pe care, din aceasta
pozitie, alesii trebuie sa ii serveasca cu maxima transparenta. Eu pe Ludovic
Orban, mai ales de cand e premier, il asociez cu acest gest infect. Al
comunicarii pe sub mana. si vom vedea ca aceasta atitudine nu este deloc
intamplatoare. Ea este tipica pentru politicienii care confunda smecheria cu
politica mare. Pentru a fi mai explicit, voi face asa cum au facut si alti colegi
de-ai mei din presa, apel la memorie.
„Asumarea raspunderii este o sfidare la adresa societatii”. „Sa se renunte la aceasta scamatorie”.
Asumarile de raspundere sunt „fusareli la comanda unor grupuri de interese”. Fix asa se exprima
Ludovic Orban in urma cu zece ani. Cand era in opozitie. si cand la putere erau altii. Asumarile
de raspundere sunt „rezultatul unor suse intre PDL si PSD”. Suntem in 10 iunie 2009. Veritabilul
arghelolog al presei romanesti de investigatie, Bogdan Tiberiu Iacob ne face in site-ul sau
Inpolitics acest serviciu de a culege dintr-un trecut nu prea indepartat aceste afirmatii
apartinandu-i personajului politic Ludovic Orban. Pe atunci, asumarile de raspundere le facea
PDL, astazi integrat in PNL, impreuna cu PSD. Astazi „ciuma rosie”. Doua luni mai tarziu, in 10
august 2009, Romania este lovita de un tsunami. Unul dintre colegii de astazi ai domnului
Ludovic Orban, lider al Partidului National Liberal si membru important in Cabinetul sau, unde
detine pozitia de ministru al Justitiei, Catalin Predoiu promova cele patru coduri de legi civil,
penal, de procedura civila si de procedura penala, prin asumarea raspunderii. Nu la comanda lui
Klaus Iohannis, pe atunci un simplu primar de Sibiu, care se caznea sa-si ia cu japca propriile
case, mai multe la numar si sa ia tot cu japca, in beneficiul Forumului Democratic al Germanilor
din Romania, mii de imobile ce apartinusera Grupului Etnic German, organizatie criminala, ci la
comanda altui carmuitor de vaza al Romaniei. Pe nume Petrov, alias Traian Basescu. si iata ce
spunea Orban atunci, vorbind in numele PNL. in numele PNL tot de atunci. „Suntem impotriva
asumarii raspunderii pe legi care afecteaza milioane de romani”. si reclama in plus faptul ca
proiectele nu erau insotite de avizul Consiliului economic si social si nici de studii de impact. si
inca si mai mult, ele nu fusesera dezbatute de societatea civila. Asa vorbea Orban de atunci.
Orban de azi nu mai joaca in opozitie. Joaca la putere. Se exprima „political corect” atunci cand nu

tine mana la gura. Cand si-o acopera cu mana, numai el stie ce-i sopteste interlocutorului la
ureche. De un haz nebun este ca cel mai frecvent il fotografiem in aceasta ipostaza necuvenita
pentru un politician, care pretinde ca respecta transparenta si ca se afla in slujba cetatenilor, in
compania doamnei Raluca Turcan, pe care o injura ca la usa cortului pe vremea cand se aflau in
tabere politice diferite. Acum e confidenta premierului. Iar Catalin Predoiu, hulitul personaj de
acum zece ani, care topaise atunci din barca PNL in barca PDL, sarind din bratele lui Calin
Popescu Tariceanu fix in bratele lui Traian Basescu, devine acum mana dreapta a lui Ludovic
Orban, redactand pentru acesta pe banda rulanta asumari de raspundere fix pe modelul celor de
acum un deceniu.
Ceea ce ieri era pentru Ludovic Orban un sacrilegiu la adresa democratiei, o insulta la adresa
cetateanului, astazi este ceva bun. Asumarile de raspundere nu mai reprezinta nici o insulta la
adresa cetateanului, nici un atac la regulile democratice. Dimpotriva. Dupa cum ne declara in
mod repetat acelasi Ludovic Orban, asumarile de raspundere sunt o procedura cat se poate de
democratica. Mult mai democratica decat ordonantele de urgenta. Iar juristul Catalin Predoiu nu-l
contrazice. Dimpotriva. Se executa. intocmai si la timp.
Partea nostima este ca nu e deloc exclus ca tocmai Catalin Predoiu sa fie cel ales de Klaus
Iohannis pentru a-l inlocui pe Orban, imediat dupa ce acesta va fi ejectat de la conducerea
Guvernului Romaniei, urmand apoi sa fie ejectat si de la conducerea PNL.
Marea politica la mica smecherie nu se naste odata cu Ludovic Orban. si nici nu moare odata cu
el.
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