Vâlcov: ”Agentul #rezist care a blocat Guvernul”. Ei conduc, cu adevărat, România!
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Darius Vâlcov a dezvoltat cine conduce România și pune frână multor proiecte. Se întâmplă chiar în Guvernul României.
”Statul acesta subteran face ca, de două luni de zile, de când Guvernul a aprobat opt parteneriate public-private, în ședință de
Guvern, nici până astăzi nu sunt publicate în Monitorul Oﬁcial. N-au ieșit de la funcționarii care se aﬂă în eșaloanele doi și trei,
care, de fapt, ei conduc această țară din Ministerele Finanțelor, Justiției și multe altele. Avem miniștri foarte buni, care pot să
scoată orice act, ceilalți care se duc în fața funcționarilor și funcționarii știți ce spun: vine DNA-ul, dle ministru, și te ia dacă
faci această modificare.
Al doilea exemplu, când s-a aprobat legea parteneriatului public-privat, au venit de la Ministerul de Externe și ne-au spus: nu
suntem cu această lege, nu are norme de aplicare, adică e o lege mult prea clară, mult prea ușoară și mult prea aplicabilă. L-am
întrebat, de față cu doamna prim-ministru și de față cu dl vicepremier Paul Stănescu, pe reprezentantul Ministerului de Externe: ce
anume din lege e ilegal? Mi-a răspuns: Nu știu, n-am citit legea. I-am zis: A, n-ai citit legea, dar n-o avizați? Răspunsul
lui: A, nu, noi avem un singur funcționar, agent guvernamental care el avizează toate legile.
Acest agent guvernamental a fost procuror și e în continuare, a fost dat afară într-o săptămână din MAE, lucrurile
încet, încet s-au deblocat acolo. Este un individ extrem de cunoscut în zona #rezist și este chiar susținut pentru
șeﬁa instituțiilor puternice ale statului. Se numește Horațiu (n.r. Darius Vâlcov a făcut referire la Horațiu Radu), a
fost agent guvernamental, procuror. A pus `n` ani, cred că are vreo 20 și ceva de ani la MAE, frâna pe tot ce
însemna dezvoltare.
Dacă nouă asemenea acte simple nu ne ies din Guvern... De ce? Pentru că sunt directori, șeﬁ de serviciu, șeﬁ de birou, cu grade
majoritatea, care nu permit ca acest lucruri să iasă, e aproape imposibil”.

