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Capcana in care a cazut DNA
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Din cine stie ce motiv, Directia Nationala Anticoruptie si-a asumat o sarcina grea. Poate cea mai grea
din istoria acestei institutii. Daca nu cumva imposibila. A deschis o ancheta in rem asupra celui mai mare jaf
din istoria recenta. Incheierea unui contract privind achizitionarea a 120 de milioane de doze de vaccinuri
anti-Covid. O gaura de miliarde. Ce se poate intampla cand aceasta ancheta se transforma intr-o cercetare in
personam? Cine este vizat?
In ciuda numeroaselor comentarii care-l acuza pe Klaus Iohannis de partizanat politic, eu unul cred ca modul
precipitat in care acesta a sarit in apararea lui Citu de la New York, afirmand rituos ca nu are niciun motiv sa plece
din pozitia de premier si ca nici nu trebuie sa renunte la candidatura pentru presedintia PNL, are o cu totul alta
explicatie. Declaratia sa survine imediat dupa ce DNA a comunicat oficial ca a deschis o ancheta in rem
legata de aceasta cantitate absolut imensa de doze de vaccin, cele mai multe Pfizer, pe care Guvernul
Romaniei le-a contractat, iar noi urmeaza sa le platim. Cercetarile DNA probabil ca au fost declansate sub
uriasa presiune a opiniei publice. Si, desigur, este absolut scandalos si absolut fraudulos ca un stat care
nu are mai mult de 10-15 milioane de vaccinabili sa consimta la achizitionarea a 120 de milioane de doze.
Este o gaura uriasa in buget si, implicit in buzunarul cetatenilor, pentru care cei responsabili trebuie sa
plateasca.
Dar cine sunt cei responsabili? DNA nu ne spune inca nimic, intrucat ancheta este in rem. Dar, iata, imediat dupa
ce Klaus Iohanis si-a declarat de la New York, in termeni fara echivoc, sustinerea pentru Florin Citu, acesta
a iesit la rampa. Si a declarat ca aceasta cifra exorbitanta de doze de vaccin a fost scoasa din palarie de
Vlad Voiculescu, ex-ex-ministrul Sanatatii. De la USR. Acesta, la randul sau, tot ieri, a declarat contrariul. Si
anume ca incheierea acestei intelegeri cu Uniunea Europeana, prin care ii revin Romaniei 120 de milioane
de doze, nu a fost decisa de catre ministrul Sanatatii, pentru ca nu cadea in competentele acestuia. Ci de
catre institutia aflata la comanda combaterii pandemiei, condusa de colonel-doctor Valeriu Gheorghita,
care, la randul sau, se afla in coordonarea directa a primului-ministru. Iar primul ministru a fost nimeni altul
decat Florin Citu. Iar de aceasta data nu am cum sa nu-i dau dreptate lui Vlad Voiculescu. Din aceasta
perspectiva, lucrurile sunt cat se poate de clare.
Tot ieri, in incercarea de a se apara in mod indirect, Florin Citu a mai lansat o minciuna. Si anume ca Uniunea
Europeana este cea care a negociat in numele statelor – asta este adevarat – si ca, proportional cu marimea
populatiei, aceasta este cota care a revenit Romaniei din totalul cantitatii de vaccinuri care urmau sa fie furnizate.
Iar asta nu este adevarat. Pentru ca si un elev care a facut macar un an de aritmetica isi poate da seama ca, in
baza unui asemenea algoritm, Romaniei ii revenea o cota mult mai mica.
Atunci cand credea ca este pe cai mari, premierul Florin Citu facea aproape zilnic declaratii in legatura cu modul in
care Guvernul Romaniei a organizat si coordoneaza, desigur impreuna cu Valeriu Gheorghita, o mare operatiune
de salvare nationala din perspectiva sanatatii publice, respectiv campania de imunizare in masa a populatiei prin
vaccinare. tinta, asumata in mod repetat, era de 10 milioane de persoane imunizate prin cele doua doze de vaccin.
Dupa un timp, fara a afirma vreodata ca Guvernul a esuat, Florin Citu a taiat coada vulpii la jumatate. A vorbit
despre 5 milioane de romani care ar fi fost vaccinati. “Romania lucrului bine facut”, cum ar spune presedintele
Klaus Iohannis, care si el, tot in scop propagandistic, organiza la Cotroceni sedinta dupa sedinta, aducandu-si
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obolul de indicatii pretioase inchinate aceleiasi cauze nationale. Asa cum s-a intamplat in intreaga lume, pandemia
trecea printr-un recul, coborase si Romania de pe faimosul platou, iar mai marii statului se inghesuiau sa adune
laurii victoriei. Ei bine, ieri, Florin Citu a recunoscut numarul mic al persoanelor care au beneficiat de ambele doze
de vaccin. Deci campania a esuat. si tot premierul a admis ca, din acest motiv, mari cantitati de vaccinuri s-au
degradat si se degradeaza in continuare, sume colosale de bani fiind astfel literalmente aruncate la fereastra.
Dar fiecare adevar spus pe jumatate de catre Florin Citu este acoperit tot de el printr-o noua minciuna.
Noua minciuna este ca de vina sunt cetatenii care nu au vrut sa se vaccineze. Astfel incat, incet-incet,
incepand cu o serie de categorii socio-profesionale, vaccinul va deveni obligatoriu in Romania. Si, pentru a mai
salva niste doze de la ghena, incepand de saptamana viitoare, unele categorii de cetateni se vor putea injecta si cu
a treia doza. Pentru a irosi cu o doza mai putin din banii Romaniei, eu unul ma voi conforma. Dar ce ne facem cu
milioanele de cetateni care, din diferite motive, se tem de acest vaccin? Cum ii va convinge Citu sa se injecteze?
Vor fi luati de pe strada cu arcanul? in paranteza fie spus, pentru a tine sub control protestele, care ar putea urma
unor asemenea decizii, Guvernul tocmai a stabilit printr-un act normativ instituirea obligatiei cetatenilor de a
prezenta certificatul verde cu ocazia unor manifestatii pentru drepturile omului care urmeaza sa fie organizate. Ca
sa vezi! Deci nu cei care nu doresc sa se vaccineze vor avea dreptul de a iesi in strada, ci unii ca mine. Care s-au
vaccinat. Ei bine, daca este necesar, pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, eu unul
sunt dispus sa joc acest rol. Dar cati vor fi intr-o asemenea situatie alaturi de mine?
Sunt si alte metode coercitive numeroase, extrem de diverse, prin care Guvernul incearca sa salveze aparentele.
Ma indoiesc ca va reusi.
Pana una alta insa, continua sa ma intrige modul in care presedintele Klaus Iohannis a sarit la cap, ca ars.
In mare viteza. Tocmai de la New York. Explicatia nu poate sa constea in iubirea sa subita pentru premierul
Florin Citu. Ci in cu totul altceva. Prezumtia mea este ca presedintele Klaus Iohannis a fost, intr-un fel sau
altul, implicat in decizia asumarii de catre Romania a 120 de milioane de doze. O asumare facuta orbeste.
Pentru ca, asa cum arata contractul incheiat cu Pfizer, un secret bine pastrat o vreme, dar deconspirat relativ
recent de jurnalista de investigatii Iosefina Pascal, statele membre UE care, in ultima instanta, vor achita
contravaloarea, nu au cunoscut si nu cunosc nici in prezent pretul real al unei doze. Pe masura ce se fac livrarile,
cei din industria farma si in primul rand Pfizer fixeaza pretul dupa capul lor. Iar daca cumva exista persoane lezate,
care vor sa actioneze in judecata sa zicem Pfizer, nu o pot face in nume propriu. Ci doar apeland la bunavointa
guvernelor lor. O asemenea situatie, atentie, este tipica starii de razboi. in timp de pace, cetatenii pot actiona in
nume propriu.
DNA cred ca a cazut intr-o capcana declansand aceasta ancheta, intrucat presiunea opiniei publice, in loc
sa scada, va creste. Ca de altfel si legitima curiozitate a jurnalistilor. Si asta in conditiile in care ultimele
declaratii, extrem de ferme, in favoarea lui Citu, facute de presedintele Klaus Iohannis, ii leaga cu mainile la
spate pe procurorii DNA. Acestia vor da literalmente din colt in colt, incercand din rasputeri sa traga de
timp.
Nu-i fac nimanui un proces de intentie, dar momentul este extrem de delicat pentru aceasta institutie si din alt punct
de vedere. Inainte de a fi fost maturat de tsunami, ministrul USR al Justitiei, Stelian Ion, urma sa faca propuneri la
capatul unor concursuri pentru un numar apreciabil de procurori, care urmeaza sa faca parte din conducerea
marilor Parchete. Dupa demiterea lui Stelian Ion, Florin Citu, preluand interimatul, a preluat stafeta. Se afla la
butoanele Justitiei. Si butoneaza noile numiri de procurori. In aceste conditii, sub aceasta infernala sabie a lui
Damocles, cum Dumnezeu va putea avansa aceasta mega-ancheta? Nu cumva in acelasi ritm de melc in care,
iata, avanseaza si ancheta privind fraudarea alegerilor din sectorul 1 Bucuresti de catre Clotilde Armand?
Astept cu nerabdare sa vad, dupa faimoasele alegeri din PNL, al caror epilog este previzibil, care este miscarea
urmatoare, pe care o va face tandemul Citu-Iohannis.
P.S.: Nu-mi pot reprima gestul de reproduce o afirmatie super tare a lui Vlad Voiculescu, care este orice, dar nu
febletea mea: “Florin Citu este mai mincinos decat Victor Ponta si mai lipsit de scrupule decat Dragnea”.
Sursa: Corectnews.com
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