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Българинът по стародавна инерция гледа с прeнебрежeние на северните си
съседи. За масовата публика те са “мамалигари”. По-образованите пък цитират
Бисмарк, че да си румънец, не е народност, а професия. Уви, трябва да гледаме
истината в очите. А именно, че Румъния определено ни води - не само в областта на
икономиката и жизнения стандарт, но и като общество. За какво иде реч?

Владимир Поп, депутат от опозиционната Националнолиберална партия беше признат
за виновен по дело за лобиране, злоупотреба със служебно положение и пране на пари,
за което получи окончателна ефективна присъда от 5 години затвор.Според
Националната дирекция за борба с корупцията той е поискал 80 000 евро, за да
използва влиянието си в държавните компании “Електрика Букурещ” и “Трансилвания
Норд”, както и над председателя на Окръжния съд в Клуж, за да осигури сключването
на договори в полза на определена фирма. Това е първият осъден действащ депутат в
страната. Но и това не е всичко. През януари тази година Върховният касационен съд
осъди бившия премиер Адриан Нъстасе на две години затвор за корупция. Ако загуби
обжалването, Нъстасе може да се окаже първият бивш румънски премиер, който ще
влезе в затвора в ново време. А точно преди седмица Върховният касационен съд на
Румъния потвърди заповедта за арест на друг депутат - Михаил Болдя.
Къде сме ние? Независимо от куп инстанции, които уж борят корупцията, у нас няма
нито един ефективно осъден политик. Дори скандалният Александър Томов, който уж
бе осъден на 9 години затвор, се спотайва във вилата си, яде си награбеното и чака
тихомълком да му бъде отменена ефективната 9-годишна присъда. Всичко това обаче
не пречи например на десетината служители от прословутия БОРКОР, който специално
трябваше да се занимава с корумпираните политици, да си поделят бонуси общо за 42
500 лева и още 60 311 за “други възнаграждения и плащания за персонала”.
Включително и за това, че в събота и неделя ходили на работа и са размествали бюра...
Както се казва, коментарите са излишни. А румънският опит е достоен за подражание.
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