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Ciolos 0.2 nu stie nimic
Dacian Ciolos e la un pas de a-si trece, prin Parlament, guvernul. Se va numi
Guvernul 0.2. Conform intentiei anuntate de acesta, va fi minoritar si
monocolor. Ciolos spera ca parlamentarii sa mearga pe minima rezistenta. si
sa-l sustina. Pana atunci are de trecut niste examene. Cel mai important dintre
acestea este sa demonstreze ca stie pe ce lume e. si ca nu umbla cu capul in
nori. Din pacate ramane repetent, chiar inainte de a se confrunta cu
Parlamentul.
Umbland ca melcul, cu rucsacul in spate, sugerand astfel ca e impovarat de notite si documente
despre cum va guverna Romania, umbland deci ca melcul din poarta-n poarta, Ciolos repeta,
papagaliceste, un punctaj dinainte invatat. Ce va face el la guvernare? 1,2,3,4. Iar in pozitia
numarul 1, invariabil e combaterea pandemiei.
Dacian Ciolos, daca va reusi sa pacaleasca, a doua oara, Parlamentul Romaniei, sa obtina deci,
a doua oara, votul necesar pentru a guverna, va fi supus, cum este si firesc, de catre legislativ,
unui tur de intrebari. Este un examen obligatoriu pe care, in mod constitutional, trebuie sa il dea
toti membrii unui executiv. si, normal, va fi chestionat in detaliu in legatura cu modul in care va
urma sa gestioneze criza sanitara. Cu atat mai mult cu cat aceasta este si prioritatea numarul
unu pe care a anuntat-o. si tocmai a dat cu piciorul unei sanse care i s-a oferit.
Un jurnalist dintre cei inca nemituiti de guvern, sau cine stie, poate mituit de adversarii lui Ciolos,
i-a adresat acestuia insistent mai multe intrebari de bun simt, vizand modul in care acesta va
intelege, dupa ce se va instala la Palatul Victoria, sa combata pandemia. Raspunsul la unele
dintre aceste intrebari ar fi fost la fel de usor ca si pseudo examenele pe care le-au dat recent
viitorii directori de scoli. Dar ce sa vezi? Dacian Ciolos a avut o zi proasta. Nu a reusit sa
raspunda la nicio intrebare, in ciuda insistentelor jurnalistului, si mai ales, in ciuda faptului ca
voluminosul ghiozdan pe care il cara in spinare, din intalnire in intalnire, sugereaza ca este
doldora cu raspunsuri la uriasa provocare sanitara.
Uluitor este faptul ca Romania, care trece printr-un adevarat carnagiu, din perspectiva numarului
de victime ale pandemiei directe, adica oameni rapusi de coronavirus, si indirecte, oameni care
nu au fost tratati de alte boli cronice, sub pretextul combaterii pandemiei, a fost condusa la acest
capitol de doi ministrii USR care sunt extrem de apropiati de domnia sa. si care, chiar daca nu au
vrut sau nu s-au priceput sa ia cuvenitele masuri pentru ca Romania sa nu ajunga campionul
lumii in ceea ce priveste numarul de morti raportat la numarul de locuitori, cel putin ar fi putut sa

fie informati, si sa-l informeze si pe Ciolos asupra hibelor din sistem. Pentru ca, nu-i asa? Daca
nu stii ce probleme ai, cum ai putea sa le rezolvi?
Modul penibil in care Ciolos s-a eschivat si s-a balbait atunci cand s-a confruntat cu un jurnalist,
care, repet, l-a supus unui examen foarte usor, dovedeste ca el nu s-a informat, nu s-a preocupat
si nu a cugetat la prioritatea numarul unu pe care a anuntat-o pentru prezumtivul sau guvern.
Guvern, in care figureaza, printre variantele de lucru, si cei doi fosti ministrii USR care au lasat un
prapad in urma lor.
Eu nu stiu cum si-a promovat presedintele Klaus Iohannis examenele si nici nu stiu daca este
adevarat sau nu ca a intrat la facultate pe motive de etnie, pe o cota rezervata populatiei
germane si fara a se supune, ca tot romanul, unui concurs. Habar n-am care este adevarul. Dar
legat de pandemie, stiu cu certitudine trei lucruri. 1, ca autoritatile cauta cu disperare solutii de
extindere a cimitirelor existente pentru ca nici ele, in calitate de gropari ai statului, si nici groparii
gropari, nu mai au unde sa-i ingroape pe cei peste 15000 morti inregistrati lunar si trecuti in
contul pandemiei. 2, in aceste conditii, presedintele Klaus Iohannis, dupa ce ne-a informat ca
pandemia nu e pandemie, ci doar o simpla viroza, iar apoi dupa ce pandemia s-a dovedit a fi
pandemie, s-a batut cu caramida in piept, anuntandu-ne ca i-a pus capat, si ca Romania ar fi fost
campioana in raport cu combaterea ei, pentru ca in final sa se arate extrem de ingrijorat si
excedat de duritatea noului val, caruia sistemul sanitar nu i-a putut face fata, ar avea obligatia ca
macar acum, cand ne-a lovit si o criza politica, sa fi reactionat in mod responsabil. Nu cum a
facut. Nu cum a tras de timp. Nu cum l-a numit pe Ciolos, fara sa se asigure catusi de putin ca
acesta stie pe ce lume e. 3, iar acum, cand deja e prea tarziu, macar acum, dupa ce Ciolos s-a
facut de ras in mod lamentabil, ar fi poate timpul ca si Presedintele Romaniei sa se trezeasca din
reverie.
Atata stiu, atata scriu, si semnez. in speranta ca Raed Arafat, care a declarat razboi total presei
care semnaleaza hibele din sistemul sanitar, nu imi va lua si dreptul la semnatura, dupa ce mi-a
restrictionat dreptul la o viata normala.
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