Frâncu, preocupat de genetică

Din ciclul: „Mens sana in corpore geneticus modificatus”
Preocupatul deputat, se declarăiritat

de „modul agresiv” în care se pune problema în

ceea ce privește organismele modificate genetic, de parcă , pe români i-ar paște o
adevăratămolimă, dacă , cumva, pun limba pe astfel de alimente, de altfel, consumate
destul de frecvent în țările europene

Deputatul liberal Emilian Frâncu a devenit, peste noapte, preocupat de soarta
organismelor modificate genetic. Stupefianta și bizara frământare a parlamentarului
penelist, s-a concretizat, de altfel, într-o întrebare adresatăministrului Sănătății,
Eugen Nicolăescu. Liberalul se arată, așa pe nepusămasă, foarte preocupat de siguranța
alimentarăa populației că reia, îi deplânge soarta dacă se întâmplăsăconsume alimente
modificate genetic, ce nu sunt în conformitate cu standardele prevăzute de Uniunea
Europeană . În loc sălase această problemăîn seama specialiștilor, Frâncu, pentru a
părea mai inteligent decât este, spune că „un anumit post central de televiziune a
consacrat spații ample acestui subiect, invitând în studio tot felul de persoane mai
mult sau mai puțin avizate, care și-au dat cu părerea în calitate de așa-ziși cunoscă
tori”. Lucru care, După cum se vede treaba, i-a dat liberalului adevărate insomnii.
„Datorităaplică rii riguroase până la rigiditate a normelor Uniunii Europene privind
consumul organismelor modificate genetic, în România s-a declanșat o amplădiscuție

mediatică pe tema utilizării unor produse precum soia și porumbul în industria
alimentară” – scrie Emilian Frâncu în întrebarea sa. Mai mult decât atât, preocupatul
deputat, se declarăiritat

de „modul agresiv” în care se pune problema în ceea ce

privește organismele modificate genetic, de parcă , pe români i-ar paște o
adevăratămolimă, dacă , cumva, pun limba pe astfel de alimente, de altfel, consumate
destul de frecvent în țările europene. Câteva fraze mai târziu, în întrebarea
adresatăministrului, Frâncu reușește săse liniștească singur. „( )îngrijorat de
eventuale consecințe negative asupra stării de sănătate a consumatorilor din țara
noastră, am stat de vorbăcu o un specialist din domeniul siguranței alimentare, care
mi-a spus că riscurile utilizării unor asemenea compuși alimentari nu este chiar atât
de mare”. Misteriosul specialist adus în discuție de Frâncu i-ar fi spus, conform
ultimelor paragrafe din întrebare că „în opinia sa înverșunarea la nivel UE împotriva
organismelor modificate genetic se datorează, de fapt, presiunilor unor grupuri de
interese care ar dori săexcludăacești compuși din alimentație, în beneficiul altor
producă tori de materii prime alimentare, iar eventualele efecte negative (și acestea
discutabile) ar putea apare doar la o folosire excesivă”.

N-am înțeles mare lucru din

acest final apoteotic prezentat de liberal, însă , suntem sigur că După ce va deveni
și specialist în organisme modificate genetic, ne va lumina, așa cum încearcă de
fiecare dată, mințile tuturor. Ne permitem, de această dată, să-i dăm deputatului – cu
ocazia întrebării adresate – diploma” Efectul Cernobîl asupra deputaților neliniștiți
metafizic”. Și mai avem premii

