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„Statul paralel“ a însemnat, în realitate, una dintre cele mai mari
manipulări lansate în România, după Revoluția din 1989. O manipulare de care
Liviu Dragnea, în special, dar și restul mafiei, cea care preluase controlul
politic și administrativ al țării, aveau nevoie pentru a-și îngropa un trecut
penal echivalent cu zeci de ani de jaf din banii statului.
O manipulare pe care aceeași mafie o vindea poporului drept „lupta pentru
eliberarea justiției“ de sub bocancul Statului paralel.
Lupta cu dușmanul imaginar, ajuns personajul principal al Rezoluției PSD din
17 noiembrie 2017, a fost, de fapt, o strategie bine pusă la punct de putere,
care a constat, în perioada ianuarie 2017 – octombrie 2019, într- o serie de
acțiuni concrete de supunere politică a justiției.

Povestea a început în seara de 31 ianuarie 2017, când guvernul condus de
social-democratul Sorin Grindeanu a adoptat Ordonanța 13, un act normativ
care îl scăpa pe Liviu Dragnea de cea mai apăsătoare problemă penală de
atunci – judecata în dosarul privind angajările fictive la Direcția pentru
Protecția Copilului Teleorman.
Concret, actul normativ dezincrimina parțial infracțiunea de abuz în serviciu
pentru care era judecat Dragnea, astfel că liderul social-democrat își
rezolva problema din instanță…
„Când se vorbește despre «Statul paralel», sunt într-o dilemă
conceptuală, căci nu știu la cine sau la ce anume se referă. Dar
este cert că există două Românii: una a oamenilor care vor lege,
justiție și meritocrație și una a celor care vor protecție
personală, îmbogățiri ilegale și evitarea răspunderii. Să nu ne mai
ascundem după deget: țara noastră colcăie de corupție și
incompetență. Iată însă că prin atacul la justiție s-a produs un
alt efect decât cel pe care l-au vizat corupții: s-a trezit o
conștiință în publicul tânăr care nu mai poate fi adormită.
«Justiție, nu corupție!» va răsuna mult timp de acum încolo, ca un
mesaj al celor care vor o singură Românie, cea a statului de drept,
în care ceea ce guvernează este doar legea menită să ocrotească
oamenii onești.“ – CRISTI DAINLEȚ

