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Cine zboara, Bode sau Popescu?
Iata ca, la doua luni de la formarea noului Guvern, doi ministri se pregatesc
sa-si ia viteza. Lucian Bode si Virgil Popescu. In ce ordine vreti. si unul si
celalalt si-au gestionat dezastruos domeniile de care raspund. si unul si
celalalt starnesc, pe buna dreptate, revolta cetatenilor. Dar conjunctura face ca
numai unul dintre ei sa poata fi catapultat. Care?
Pana acum cateva zile, era o certitudine ca cel care urmeaza sa fie eliminat este Virgil Popescu.
Acesta s-a angajat ferm in fata unei intregi natiuni sa procedeze astfel incat liberalizarea decisa
in decembrie 2020 sa produca doar efecte benefice asupra consumatorilor. Constand in ieftinirea
energiei. Ceea ce nu s-a intamplat. Liberalizarea s-a dovedit a fi nu o liberalizare, ci cu totul
altceva, o cartelare, o canibalizare, o batjocura la adresa cetatenilor, astfel incat pretul energiei,
in loc sa scada, a crescut de cateva ori. si, in continuare, acelasi ministru se balbaie si se
dovedeste total incapabil sa gaseasca o solutie cat de cat viabila pentru iesirea din aceasta
situatie. si asta in conditiile in care cinci dintre cei sapte generatori de energie sunt controlati de
stat. Adica chiar de domnia sa. De aceea, nu intamplator, PSD ii cere insistent capul. Prin
remaniere. Ba chiar sunt din ce in ce ce mai multe voci si din PNL, care solicita acelasi lucru.
Pana acum cateva zile, lasarea la vatra a lui Virgil Popescu era o certitudine. Pentru ca mai toate
nemultumirile se focalizau in directia lui. Dar lucrurile nu au ramas asa.
in aceasta cursa a destituirilor pe ultima suta de metri a sprintat Lucian Bode. Ministrul de
Interne. Acesta, la randul sau, a devenit responsabil al mai multor grozavii. incepand cu ridicarea
in creierii noptii, cu duba, de catre cinci dintre subordonatii sai, a ziaristei de investigatii Iosefina
Pascal, sub un pretext dovedit ca fiind inventat, dar in realitate ca represalii politice pentru faptul
ca a relatat de la fata locului, fara insa sa incalce vreo regula, nici macar deontologica, a actiunii
de protest din fata Parlamentului Romaniei. si continuand cu adevarate drame, generate fie direct
de politisti, fie indirect, prin nepasarea, indolenta sau chiar complicitatea acestora, carora le-au
cazut victime oameni nevinovati. si, in tot acest timp, ministrul Lucian Bode ramane ascuns in
vizuina. Nu iese, asa cum ar fi corect, la inaintare in fata opiniei publice, pentru a da explicatii si
pentru a invoca solutii pe care le-ar putea implementa, astfel incat Politia sa nu mai fie dinamitata
din interior de agenti iresponsabili. Pe zi ce trece, se dovedeste insa ca, din pacate, avem de-a
face nu cu cazuri izolate, ci cu un sistem ticalosit, in care fie agentii de politie sunt la cheremul
clanurilor violente sau a unor primari imbarligati cu asemenea clanuri, fie se protejeza reciproc,
falsificand probele si tergiversand luarea unor masuri. Domnule Bode, atunci cand, fara vreun
motiv care sa poata fi cat de cat invocat, un agent de politie pleaca in tromba cu peste 80 de km
pe ora in oras si zdrobeste pe zebra doua fete si cand, in final, in loc sa incerce, dupa ce le-a

tarat zeci de metri fara sa franeze, sa acorde primul ajutor, le „palpeaza” cu bocancul, atunci
trebuie luate de catre un ministru responsabil masuri ferme si imediate. Iar anchetele pot avea
loc ulterior. Iar cel care sta in varful acestui inceberg are obligatia elementara de a iesi in fata
oamenilor si de a da explicatii. Nu de a trimite la inaintare bieti purtatori de cuvant, care nu au
niciun grad de libertate in a spune adevarul, ci sunt doar constransi in fel si chip sa-si apere
colegii.
Venind cu asemenea viteza din urma, domnul Lucian Bode de la PNL il surclaseaza intr-un fel pe
domnul Virgil Popescu, tot de la PNL. si nici macar nu stii ce este mai grav. Sa ramai impasibil
atunci cand mor oameni din vina subordonatilor tai, sau sa ramai impasibil atunci cand mor
oamenii de frig? Sau cand fac infarct la vederea unor facturi umflate, in timp ce tu ii protejezi pe
productatori si distribuitori.
Eu nu cred ca PSD are taria sa puna piciorul in prag si sa solicite demiterea la pachet a ambilor
ministri. Sau macar sa simuleze aceasta cerere, pentru a obtine macar tragerea in teapa a unuia
dintre cei doi. Cred ca, blajin cum il vedem, Marcel Ciolacu va vedea din ce directie bate vantul
mai puternic si, de teama de a nu rupe coalitia, va merge la minima rezistenta. Va cere doar un
cap de ministru. Dar care va fi acesta? Care dintre cei doi si-a luat mai multa viteza?
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