
Legenda mesterului Seitan
M-am intrebat de multe ori care este atmosfera sedintelor in care se pun la cale legile la rosu, la gri,
scoase pe piata ca si cum ar fi fost "la cheie". O fi atmosfera tipica unei suete, o fi ambianta unui sprit de
seara sau e vorba de practica mancatului in autoservire, la "impinge tava"? N-am reusit sa gasim un
raspuns pe care sa-l luam drept realitate pentru care bagam mana in foc, dar cred ca e cate putin din toate
astea. Altfel nu se explica halul in care arata si functioneaza ideile baietilor aflati momentan pe val,
transformate din discutii de grup in legi date pe goarna Ordonantelor Guvernamentale si de Urgenta.
Dupa ce ghiseele la care persoanele platite in sistemul drepturilor de autor trebuie sa depuna tot felul de
hartoage au fost luate cu asalt, ministrul Muncii a iesit la rampa cu niste declaratii aducatoare de liniste,
ca un baiat de comitet care este. Le-a transmis celor care si-au suflat in ceafa, si-au turtit burtile in spatele
celor aflati inaintea lor la rand, ca nu-i bai, nu se face gaura-n cer daca se mai intarzie. Asta, dupa ce
amenintarea unor amenzi usturatoare umpluse ochi institutiile care primesc hartoage de la cei platiti pe
drepturi de autor. E de inteles ca povestea drepturilor de autor e o dedicatie speciala pentru Realitatea si
Antena 3, dar ce te faci cu victimele colaterale care s-au calcat in picioare pentru a nu fi amendate?
Aoleooo! Uite ca asta le scapa lui Şeitan si ai lui. Ai lui care? Ca domnul Boc nu stie nimic despre
imbulzeala de la ghisee. Vasazica nici cu aceasta lege cu nume simplu, de Ordonanta n-am reusit sa ne
abatem de la regula stricta a bulibaselii. Şi, ca nu cumva sa ne inchipuim ca in scumpa noastra patrie
legiferarile au cap si coada, logica sau vreun punct tangent cu realitatea, auzim vorbindu-se despre
revenirea la TVA de 19 la suta, mai mult, la o cota de 5 procente pentru produsele de baza. E bine, e
imbucurator, suntem in al noualea cer, dar nici n-a apucat sa se raceasca mortul varat in bugetul fiecaruia
odata cu cresterea TVA la 24 la suta. Mai mult, discutiile se poarta in termenii unui troc: adica, vreti sa
treaca tanti ANI? Ia mai bagati TVA la apa. Ştiu, scopul scuza mijloacele, nu conteaza care sunt ratiunile
pentru care se ia o masura cu final pozitiv pentru populatie, incriminam doar felul in care se jongleaza cu
legile in Romania. Se scapa porumbei pretabili la a deveni lege, se readuc apoi in cuib, se cioplesc legi cu
maternitate de Ordonanta, se modifica dupa ce se constata ca sunt idioate, nu se transmit norme de
aplicare, functionarii se intreaba cum trebuie puse in practica, se dau termene limita care se intind apoi
precum cascavalul prajit. Ei bine, tu, cetatean roman, care astepti niste masuri functionale din partea celor
care se ocupa cu gestionarea problemelor tarisoarei trebuie sa te lupti cu spinii de pe tulpinile noduroase
ale initiativelor peste care s-a suflat cu boare de lege, cu hei-rup si sa te intrebi daca nu cumva statul tau la
coada sau plata unor taxe sunt zadarnice, pentru ca maine, cineva are sa constate ca legea de azi e o
prostie si, din nou va trebui sa te asezi la alte si alte cozi. E ca-n legenda Mesterului Manole, doar ca pe
mesterul nostru il cheama Şeitan.
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