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Maidanezii politicii mari
Astazi, peste cateva ore, Biroul Permanent National al PSD ar putea sa ia o
decizie in scandalul declansat de deputatii Adrian Solomon si Irinel Ioan
Stativa. Sau pur si simplu ar putea sa nu decida nimic. Sa ignore
comportamentul de maidanezi al acestora. si, indiferent ce se intampla, este
extrem de relevant. Nu neaparat fiindca ne aflam in prag de campanie
electorala. Motivul este altul. Indiferent ce decizie va lua sau nu va lua PSD,
in functie de ce va face sau nu va face, acest partid se va autodefini in ochii
opiniei publice pentru perioada urmatoare. Pentru moment, semnalele sunt
negative.
Cei doi deputati au descins intr-o saormarie. Nu erau in vreo misiune politica. Nici nu aveau cum.
S-au dus acolo pentru a se indestula. in calitate de simpli cetateni. si au intrat ca la ei acasa.
Fara sa-si puna masca, care era obligatorie. A urmat, cum era si firesc, o atentionare din partea
personalului. Soldata, cum este nefiresc, cu o altercatie. Parlamentarii i-au admonestat pe
lucratorii de la fast-food. si fiindca acestia erau cetateni straini, au scos, la figurat, bulanul.
Amenintandu-i nici mai mult nici mai putin decat cu ridicarea dreptului la munca si, in consecinta,
cu expulzarea. Adrian Solomon fiind in Parlamentul Romaniei seful Comsiei de munca. Din acest
moment, situatia devine incurcata. S-a dus sa se infrupte la saormarie. Fiindca i s-a atras atentia
ca a incalcat legea, si-a utilizat instantaneu statutul important pe care-l are in Parlamentul
Romaniei. si asta suna cam asa: „Ma obligati sa port masca? Ei bine, fiind cine sunt, voi trage
sforile, astfel incat sa vi se ridice licenta. si dreptul de munca. si asta fiindca pot”. Iar celalalt
deputat, colegul sau de partid, i-a tinut isonul.
Nu a fost suficient. Au venit politistii. Pentru a-si face datoria. Sesizati fiind de personalul fastfood-ului. Iar acestora deputatii le-au atras atentia in felul urmaror: „Nu va cunoasteti rolul in
ierarhie”. „Eu va platesc salariile”. si, comentand ulterior ceea ce s-a intamplat, fireste din
perspectiva lor, parlamentarii au explicat ca cei cu care s-au confruntat au studii precare. Ca
politistii s-au pregatit profesional doar cateva luni si ca, in consecinta, nu ar avea calitatea
necesara de a-i amenda pe ei.
Este in afara oricarei indoieli ca distinsii oameni ai PSD au facut uz de calitatea lor de
parlamentari, desi locul in care se aflau si scopul in care se aflau acolo nu aveau si nu puteau
avea de-a face cu aceasta calitate. S-au purtat deci arogant si abuziv. Ambii sunt parlamentari de
multi ani de zile. Din 2006 si, respectiv, din 2008. Ar fi trebuit in acest interval de timp sa-si intre

in pielea unor politiceni autentici. Sa invete cum sa se poarte. Sa-si cunoasca lungul nasului. Sa
fie modele pentru societate. Am dorit sa aflu de unde provin acestia si ce studii au. E foarte
interesant. Deputatul Adrian Solomon, care este seful Comisiei de munca din Camera Deputatilor
a studiat la timp, absolvind cursurile Universitatii din Iasi. in cazul lui Irinel Ioan Stativa se
intampla ceva ciudat. Nu exista un CV. La orice cautare pe Google, apare mentiunea „nu are CV”.
Ca si cand personajul ar fi anonim. Un om fara biografie. Desi, atentie , orice parlamentar este
obligat sa-si prezinte CV-ul. Oare de ce nu a facut-o?
Cum a reactionat PSD la comportamentul de maidanezi al celor doi? A avut mai intai o prima
interventie a lui Lucian Romascanu, oficial purtatorul de cuvant al partidului si neoficial drona
dronei. Mana dreapta a lui Marcel Ciolacu. Acesta, fara a se gandi prea mult si fara a incerca sa
se informeze in prealabil, a informat cu nonsalanta si cu mult tupeu opinia publica asupra faptului
ca adevarul ar fi pe dos. Cu alte cuvinte, cei doi parlamentari au fost agresati verbal si nu ei sunt
cei care au agresat pe cineva. si, in realitate, nici macar nu ar fi fost amendati de politie. Dar ce
sa vezi? Camerele de supraveghere au inregistrat faza. si inregistrarea a fost data publicitatii. Iar
din inregistrare reiese fara echivoc adevarul. Cel pe care l-am descris mai sus. si pe care astazi
toata lumea il cunoaste. Asa ca Romascanu a lasat-o mai moale. si a pasat mingea catre Biroul
Politic National. Dar unde nu se stie daca incidentul va fi pus in discutie. Cu alte cuvinte, s-a
spalat putin pe maini. Parca vad ca daca nu aparea inregistrarea, il lua de urechi pe ministrul de
Interne, pe Marcel Vela, somandu-l sa-i sanctioneze pe polististi. Pana una alta, din umeri a
ridicat si Marcel Ciolacu. Personal a fost incapabil sa ia vreo atitudine. O lasa pe seama
conducerii partidului. Ca si cand nu el ar fi conducerea.
Cazul mai este relevant si dintr-o alta perspectiva. Lucian Romascanu, repet, in calitate de
purtator de cuvant al partidului si nu ca o smpla persoana particulara, in loc sa raspunda
intrebarilor jurnalistilor vizandu-i pe cei doi, o tine langa si il ataca pe Ludovic Orban. Care ar fi
savarsit un fapt si mai grav. Nu a purtat masca si a benchetuit chiar in biroul sau de lucru. Are
dreptate Romascanu intr-o singura privinta. PNL, daca ar fi fost un partid responsabil in raport cu
legile statului si cu etica de care trebuie sa dea dovada politicienii, ar fi trebuit sa nu se
multumeasca cu amenda anemica pe care Orban si-a aplicat-o ca sa stinga scandalul. PNL ar fi
trebuit sa ia in discutie acest caz si chiar sa-l sanctioneze pe Orban cat de presedinte si cat de
premier e el. La fel cum acelasi PNL – asta nu o mai spune Rosacanu, ci Calin Popescu
Tariceanu – avea obligatia sa reactioneze atunci cand Ludovic Orban – si nu numai el – a atacat
Curtea Constitutionala si i-a incitat pe cetateni sa nu respecte deciziile luate de aceasta institutie.
De acum o fapta de-a dreptul penala.
Dar una nu o scuza pe alta. Daca liberalii au dat cu oistea in gard rau de tot, asta nu inseamna
ca si pesedistii au dreptul sa faca acelasi lucru. PNL a cazut la examen. Astazi ma astept sa
cada si PNL la examen. Asa ca, stimati cetateni, la parlamentare ma tem ca nu mai aveti pe cine
alege.
ADRESA: http://crct.ro/nwlc

