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Panica impinge PNL la infractiuni
E deja un fapt cunoscut. George Simion, copresedinte AUR, a facut plangere
penala la DNA, invocand faptul ca cinci parlamentari ai partidului pe care ii
reprezinta au fost contactati de parlamentari PNL, solicitandu-li-se sa nu se
prezinta azi la votul pe motiunea de cenzura. In schimb, acestia urmau sa fie
recompensati pentru protejatii lor cu functii bine platite in deconcertate. Cinci
tentative de mituire, care, in principiu, intrunesc toate elementele unor grave
infractiuni. Ce urmeaza?
inregistrarea unei convorbiri telefonice initiata de un parlamentar PNL a fost difuzata pe toate
canalele televiziunilor de stiri, dupa ce, cum afirma George Simion, in numele partidului pe care il
reprezinta, a depus cuvenita plangere la DNA, insotita de probe. Daca singura convorbire
telefonica de acest fel nu este trucata, atunci, cel putin in acest caz, DNA are obligatia sa
declanseze o ancheta nu in rem, ci in personam. indreptata impotriva parlamentarului liberal care
a propus un asemenea targ. E limpede insa ca parlamentarul PNL nu a facut-o de capul lui. Un
deputat sau un senator nu are in buzunarul de la piept oferte de locuri de munca bine
remunerate in deconcentrate. Asa ceva nu s-a pomenit niciodata. Niciun partid politic, pana
acum, nu a impartit aceste pozitii intre parlamentarii sai in sistemul „una mie, una tie”, astfel incat
acestia, la randul lor, sa poata oferi locuri in consilii de administratie protejatilor lor. De fapt, cine
poate sa faca cu adevarat asemenea desemnari sunt reprezentantii la varf ai administratiei
publice centrale, care au responsabilitatea de a gestiona acele societati in care statul detine
pachete de actiuni sau acele entitati aflate in subordinea Executivului. Desigur – si asta este o
practica frecvent condamnata in viata noastra politica – presedintii de organizatii si conducerile
unor organizatii de partid din care fac parte si parlamentarii au un cuvant de spus si pot insista,
pentru a-si plasa protejatii in asemenea pozitii aducatoare de influenta si de venit, fara ca de
regula sa presupuna abilitati si competente profesionale. Sunt in general cadouri de partid, facute
unor membri sau chiar nemembri ai partidului, care au pus umarul sau banii la victoria in alegeri
a respectivei formatiuni politice. Am explicat sumar acest mecanism, pentru a ma face mai bine
inteles atunci cand afirm ca este exclus ca parlamentarul liberal in cauza, cel care a incercat sa-l
corupa pe deputatul AUR Ciprian Titi Stoica, determinandu-l, contra unei recompense, sa
lipseasca sub un pretext oarecare de la votul asupra motiunii, sa fi actionat de capul lui.
Aceasta operatiune de racolare, fie ea si intr-un singur caz, cel devoalat opiniei publice sub forma
unei inregistrari, a fost decisa la varful Guvernului. si cu acordul partidului. Ori la varful
Guvernului se afla, pe ultima suta de minute, Florin Citu, iar la varful partidului se afla, prin voia

lui Klaus Iohannis, acelasi Florin Citu. Copresedintele AUR sustine insa ca, in total, detine probe
pentru inca patru situatii de acest fel, pe care le-a prezentat la DNA. Fie un caz, fie mai multe
cazuri, situatia tot este grava si tot are caracterul unei infractiuni grave.
Cand am afirmat ca procurorii pot si trebuie sa declanseze o ancheta in personam, m-am gandit,
cum este si firesc, ca in eventualitatea aproape sigura in care inregistrarea discutiei telefonice
este autentica, fapt care poate fi cu usurinta probat, utilizand tehnici la indemana Parchetului,
atunci e limpede ca avem cel putin un vinovat. Evident insa ca acesta face parte dintr-un grup
criminal organizat. si asta se intampla tocmai pentru ca, dupa cum am explicat mai sus, este
absolut cu neputinta ca parlamentarul PNL sa fi actionat de capul lui. La acest capitol insa, este
pana la urma treaba oricarui procuror cat de cat competent sa duca demonstratia si dezvaluirea
mai departe.
Sa ne amintim ca, pentru fapte mult mai putin grave, mult mai putin relevante, de-a lungul
timpului au existat mai multi senatori si deputati carora procurorii le-au dresat anchete penale,
finalizate prin rechizitorii si condamnari privative de libertate. O asemenea operatiune DNA este
absolut necesara si ea trebuie sa se desfasoare cu celeritate. Pentru ca, in caz contrar,
increderea populatiei in sistemele democratice, si asa subrezita, se duce de tot pe apa sambetei.
Cetatenii nu se mai prezinta la vot, intr-o proportie alarmant de mare, pentru ca nu au incredere
in corectitudinea modului in care se numara aceste voturi. si avem in acest sens dovezi cat se
poate de elocvente. O alta cauza a absenteismului, care pana la urma ii delegitimizeaza pe
competitorii politici, este faptul ca, asa cum din nou s-a demonstrat frecvent, prin tot felul de
manevre, rezultatul procesului electoral este dat peste cap, astfel incat, la varful puterii executive,
ajung nu cei care au avut cele mai bune rezultate in alegeri, ci altii, favorizati de presedintele care
si-a dorit musai sa aiba o „majoritate a lui” si un „Guvern al lui”. in al treilea rand, increderea in
sistemul democratic este subminata si de un fenomen extrem de periculos, accentuat in ultimii
ani. Serviciile secrete, in general institutiile de forta, isi imping la inaintare marionetele si astfel,
prin interpusi, se substituie institutiilor alese sau desemnate de cei alesi. si iata ca acum se
demonstreaza pentru prima data cu probe ca societatea romaneasca se mai confrunta si cu
acest fenomen extrem de periculos al deturnarii unor parlamentari catre alte partide sau a
deturnarii deciziilor acestora in momente politice cheie.
Din toate aceste motive, lucrurile nu trebuie lasate la stadiul unei simple dezvaluiri si a unui
simplu scandal politic.
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