Scenariul grobian cu minciuni, dezinformări, jigniri şi acuze nefondate s-a repetat şi
astăzi, cu Nicolae Robu în rol principal, ca de obicei. Vremelnicul edil al Timişoarei perpetuează
minciuna cu un tupeu ieşit din comun, acuzând Partidul Social Democrat pentru nereuşitele sale
personale, şi îşi ascunde incompetenţa în spatele unor dezinformări grosolane. Mare fan şi
sponsor ilegal al fotbalului, Robu ştie că cea mai bună apărare este atacul, aşa că împroaşcă fără
noimă cu minciuni în oricine îndrăzneşte să nu îl aprobe slugarnic.
Nicolae Robu minte când spune că grupul consilierilor PSD nu a votat darea cu titlu
gratuit a două microbuze pentru şcoli. În şedinţa de ieri, aleşii social-democraţi au votat cu toţii
acest proiect. Consilierii, însă, nu mai pot fi păcăliţi de primar când introduce pe ordinea de zi
proiecte suplimentare şi are pretenţia ca acestea să fie votate doar pentru că aşa cere el, fără a
fi studiate. De exemplu, introduce la punctele suplimentare două microbuze, dar strecoară şi un
teren pentru un prieten de concedii. Consilierii PSD nu mai pot vota ţinând cont doar de
cuvântul lui Nicolae Robu deoarece avem dubii serioase legate de corectitudinea acestui om.
Minciuna patologică merge mai departe şi se încearcă acoperirea altor fracturi ale
competenţei mult clamate de Robu. Licitaţiile contestate despre care vorbeşte edilul sunt
aruncate, din nou, în curtea PSD. Fără argumente, fără dovezi, doar din dorinţa de a masca
grosolana sa incompetenţă. Pentru o clară informare, trebuie spus că licitaţia de la Pasajul Jiul a
fost contestată de o societate cu sediul într-o comună din Sibiu, unde întâmplător primarul este
coleg de partid cu Nicolae Robu. Începem să ne obişnuim cu comportamentul total neadecvat al
primarului Timişoarei care dă semne că este serios speriat de alegerile care se apropie cu paşi
repezi. Sperăm, totuşi, ca nivelul discursului politic să crească în tabăra liberală, la fel cum neam dori ca şi competenţa lui Nicolae Robu să sporească. În acest caz, însă, nu credem că mai
poate fi îndreptat ceva.
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