Generalul cocalar si lumea care s-a schimbat
Duminică, 25 Octombrie 2015 21:07 -

Dintre toate lozincile strigate, duminica, la Bucuresti, impotriva vicepremierului Gabriel
Oprea, &quot;generalul cocalar&quot; - un oximoron foarte inspirat - suprinde cel mai
bine impostura personajului. Generalul a lasat in urma un mort. Politistul zorit sa
deschida calea coloanei oficiale, cu care ministrul de interne, seful sau direct, se deplasa
in drum spre carciuma, si-a rupt gatul cazand intr-o groapa.
S-a intamplat asta din
cauza ca un politician inventat in laborator si umflat cu pompa a ajuns sa joace un rol
mult prea important in raport cu capacitatea sa reala de a stapani uluitoarea putere
obtinuta conjunctural. Daca lumea lui nu ar fi murit intre timp, Oprea avea toate sansele
sa se strecoare pe sub radar. De ce?

Atat Victor Ponta si PSD, cat si Alina Gorghiu, Vasile Blaga si PNL depind de Gabriel Oprea.
Fara sprijinul UNPR, Ponta si PSD risca sa piarda majoritatea in Parlament, guvernarea, adica
totul. Din acest motiv, Ponta si PSD s-au facut ca ploua cand HotNews.ro a dezvaluit ca Oprea
si-a plagiat lucrarea de doctorat si a coordonat o retea intreaga de plagiatori. Nici opozitia nu
s-a dat de ceasul mortii dupa demascarea impostorului in grad de general.

Au incercat cu totii sa minimalizeze pana si abuzul de putere al gneralului obisnuit sa mearga
inclusiv la WC cu girofar si coloana oficiala. Ponta i-a pus la dispozitie tot aparatul
propagandistic TV pentru a-l spala. Antena 3 a dat vina pe gropi si pe prostii care cad in ele,
evitand orice discutie despre potentialul abuz comis de ministru in acest caz. In afara de Digi
24, toti ceilalti de la TV s-au uitat in alta parte, au acordat spatii mici evenimentului sau i-au
gasit ministrului mii de scuze.

In prima faza, liberalii au avut si ei tendinta sa-l trateze pe Oprea cu manusi tot din calcule
politice. Alina Gorghiu i-a reprosat intitial doar proasta comunicare. Asta era problema, nu
mortul. Abia cand scandalul a luat amploare pe retele sociale si pe net, PNL s-a trezit si a
inceput sa-i ceara demisia ministrului de interne.

Presedintele Klaus Iohannis s-a imbatosat, ca de obicei, a saptea zi dupa scripturi, cand
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oamenii au inceput sa iasa in strada si sa strige impotriva “generalului cocalar”. Explicatia
acestor ezitari si balbaieli ridicole e simpla: fara Oprea, nici liberalii nu pot pune mana pe
putere.

Cea mai evidenta tentativa de musamalizare a cazului Oprea s-a vazut in comportamentul
Politiei Capitalei. Mecanismul minciunii in cazul mortii politistului Cosmin Gigina a fost bine
demontat de Liviu Avram de la Adevarul.

HotNews.ro a fost unul dintre primele site-uri care a dezvaluit ca Gabriel Oprea ar trebui
investigat pentru un potential abuz in serviciu. Dosarul in care procurorii de la Tribunalul
Bucuresti ancheteaza un banal accident de munca ajunge mai sus, la vicepremier. Cazul intra
deja in competenta Parchetului General, care ar trebui sa se autosesizeze sau cei de la
Tribunal sa-si decline competenta.

Din fericire, barajul mediatic s-a rupt tot sub presiunea infernala exercitata de comunitatile
online: motociclisti, biciclisti, oameni obisnuiti, site-uri independente, cu totii au facut imposibila
musamalizarea unui scandalos caz de abuz de putere. Circa 300 de motociclisi au iesit
sambata in semn de solidaritate cu politistul Gigina. Alte 1000 de persoane au protestat dumica
in Capitala si au cerut demisia lui Oprea.
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