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Lantul slabiciunilor la Ministerul de Interne
Ce atributii are Florin Citu, inca presedinte PNL, de a-i da directive
ministrului de Interne legat de obligatii care nici macar nu apartin acestui
minister? Ce atributii extraconstitutionale are Lucian Bode, de a le solicita
politistilor sa efectueze operatiuni de anvergura nationala, care nu se numara
sub nicio forma printre obligatiile acestora? Ia sa vedeti unde conduce acest
lant al slabiciunilor. La capatul caruia toti romanii care se intorc in tara ar
trebui monitorizati.
Isteria valului 5 al pandemiei prinde din nou autoritatile romane pe picior gresit. intr-un stadiu de
totala dezorganizare. si buimaceala. si tocmai din acest motiv reactia acestora este de tip isteric.
Heirupistic. Raed Arafat a cerut si Florin Citu si apoi Lucian Bode se executa, ca sutele de mii de
romani care se intorc in tara din diverse state ale lumii pentru Sarbatorile de Iarna sa fie
carantinati si monitorizati. Ceea ce este imposibil de realizat in practica. Voi explica de ce. Dar
pana una alta precizez ca, la cererea lui Citu, via Lucian Bode, care a pocnit din calcaie,
politistilor li s-a trasat obligatia de a verifica bob cu bob, om cu om, masura in care se respecta
cu strictete ordinele de carantinare. Iar Europol reactioneaza cat se poate de firesc si de corect.
Sindicatul politistilor ii da peste degete lui Lucian Bode. Explicandu-i un detaliu pe care ar fi
trebuit sa-l cunoasca un ministru de Interne cat de cat alfabetizat. si anume ca o asemenea
operatie nu intra in atributiile politiei. si cu asta basta. Se pune punctul pe „i”.
Numai ca treaba nu este chiar atat de simpla. La revenirea in tara, cetatenii romani sunt obligati
sa completeze un formular, prin care sa solicite nici mai mult nici mai putin decat carantinarea.
Cu indicarea adresei in care se vor autoclaustra, a numarului de telefon si a altor date personale.
Scriu acest lucru in deplina cunostinta de cauza. Mi s-a intamplat mie insumi, in urma cu cateva
zile. Am faimosul certificat verde, in care este consemnat faptul ca m-am vaccinat de trei ori si, in
plus, inainte de a pleca spre tara, mi-am si facut un test in toata regula al carui rezultat a fost
negativ. Dar nu puteam trece frontiera Romaniei decat in conditiile in care mi-am completat
cererea de carantinare. Dupa care am stat la coada si a trebuit sa ma prezint cu documentul in
mana in fata unui reprezentant DSP. Acesta m-a recunoscut si dupa figura, desi purtam masca,
si dupa nume. si m-a intrebat daca sunt vaccinat. I-am prezentat dovada. Apoi i-am prezentat
dovada ca m-am si testat. A zambit si mi-a aplicat o stampila pe documentul respectiv, pe care
scria „exceptat”. Cu alte cuvinte, eram exceptat de la carantinare. Ca sa vezi! Cererea pe care o
formulasem anterior nu mai avea cinci minute mai tarziu nicio valoare. Cu toate astea, ea mi-a
fost retinuta la frontiera. Desi politistii de frontiera nu aveau nicio obligatie legala si niciun drept

de a face acest lucru. Dar asa primisera ordin. Un ordin tampit.
Acum sa ne imaginam ca sute de mii de romani intorsi in tara de sarbatori sunt vaccinati, dar nu
s-au testat cu cateva ore inainte de a ajunge la frontiera. Conform ordinelor ferme date de Arafat,
in mod direct sau prin intermediul liderilor de partide, urmeaza ca aceste sute de mii de romani
sa intre in carantina. La domiciliu. Numai ca la acel domiciliu este cat se poate de probabil sa mai
locuiasca si rude de-ale lor. Care nu sunt supuse carantinarii. Dar care inevitabil vin in contact cu
cei carantinati. si care apoi circula in comunitate. Deci, din aceasta perspectiva, propagarea
virusului nu poate fi oprita. Pe de alta parte, romanii care se intorc in tara, se intorc cu daruri
pentru rudele si prietenii lor si cu dorinta cat se poate de fireasca si de explicita de a se intalni cu
acestia si de a petrece impreuna Sarbatorile de sfarsit de an. Arafat spune insa „nu”. Marele
inchizitor Raed Arafat se pune de-a curmezisul. si, cum explicam mai sus, pe linie politica si apoi
administrativa, conducatorii statului se executa. Dar asta se intampla doar pana la politist. Pentru
ca, asa cum s-a prevazut, greul urmeaza sa cada pe umerii acestuia. Sa-mi explice si mie cineva
cat de cat credibil cum ar fi posibil ca, zi de zi si ceas de ceas, politistii, cati or fi ei la numar, sa
poata urmari fiecare dintre sutele de mii de persoane supuse in mod nepragmatic, abuziv, ilegal
carantinarii. Evident, admitand ca aceasta treaba ar intra in atributiile lor, ordinul este imposibil de
executat. si iata de ce, in mod cat se poate de firesc si de intemeiat legal, Europol spune un „nu”
raspicat si ii lasa pe corifeii luptei impotriva pandemiei cu ochii in soare. si, asa cum este de
asteptat, urmeaza haosul.
P.S.: si apropo de Lucian Bode, care s-a bagat singur in cacao, nu a sanctionat niciun politist
pentru incredibilul abuz savarsit impotriva unui ziarist de investigatii care, facandu-si meseria, a
asistat la manifestatia partial degenerata sau partial provocata de la Palatul Parlamentului.
Recunoaste asadar implicit si isi asuma ca el a dat ordinul total abuziv al ridicarii in cursul noptii
cu duba si cu un echipaj alcatuit din cinci politisti a Iosefinei Pascal. Acum nu-i mai ramane decat
sa demisioneze. Sau, sub presiunea cetatenilor, transformata in presiune a oamenilor politici, sa
fie demis. si trimis acasa. Eventual in carantina. Pentru ca, pana la urma, si oamenii politici ar
trebui sa aiba parte de carantina.
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