Gabriela Ene a primit lovituri sub
centurăde la consilierii locali

Liberalii și social-democrații și-au dat mâna pe sub masă
In urmăcu câteva zile, Ene a depus la municipalitate o cerere, prin care, solicita
aleșilor săaccepte rămânerea sa, în CL, ca și consilier independent ” așa cum era de
așteptat, liberalii au votat contra acestei solicitări, prezentând zeci de argumente,
viabile în concepția lor, pentru care Gabriela Ene nu ar mai trebui să rămână
consilier ” cel mai înverșunat în această privințăa fost, însă , liderul grupului de
consilieri liberali din „legislativul” Primăriei Râmnicului, Ion Nicolae ” din
informațiile pe care le avem până în acest moment, Gabriela Ene a formulat, deja,
acțiunea prin care dăîn judecatăCL în contencios-adminsitrativ ”

procesul va viza

rămânerea sa în funcția de consilier independent ” existășanse foarte mari ca
hotărârea judecă torească definitivă, care se va pronunța la finalizarea procesului,
săfie în favoarea Gabrielei Ene

La punctul 15 al ordinii de zi a ședinței Consiliului Local (CL) de vineri, 22 iunie
a.c., s-a aflat proiectul de hotărâre privind vacantarea postului de consilier al exliberalei, Gabriela Ene. Facem mențiunea că aceasta a demisionat din Consiliul Local,
ca urmare a unor certuri pe care le-a avut cu fostul său șef de partid, deputatul

Emilian Frâncu, care s-a supărat iremediabil că Ene a aprobat trecerea unui PUZ,
pentru firma fiului lui Mircea Gutău. În plus, Ene a renunțat și la calitatea de
membru PNL. În urmăcu câteva zile, a depus la municipalitate o cerere, prin care,
solicita aleșilor săaccepte rămânerea sa, în CL, ca și consilier independent.
Așa cum era de așteptat, liberalii au votat contra acestei solicitări, prezentând zeci
de argumente, viabile în concepția lor, pentru care Gabriela Ene nu ar mai trebui să
rămână consilier. Cel mai înverșunat în această privințăa fost, însă , liderul
grupului de consilieri liberali din „legislativul” Primăriei Râmnicului, Ion Nicolae.
„Am solicitat vacantarea postului Gabrielei Ene, deoarece, așa cum se știe, ea a
demisionat din PNL și din funcția de consilier local. Așadar, pierzându-și calitatea
de membru al partidului nostru, considerăm că avem toate motivele pentru a cere
vacantarea” – a spus Ion Nicolae. Pe de altăparte, Gabriela Ene a întrebat: „Colegii
mei din Consiliu trebuie săde hotărască când au fost corecți? Atunci când au votat ca
viceprimarul Nicolae Dicu să rămână independent sau acum?”. Desigur, nelămurirea sa nu
a primit clarifică ri, aleșii preferând tăcerea.

Îi va lua locul lui Ene un liberal anonim?

În stilu-i caracteristic, Ion Nicolae, a simțit nevoia sămai adauge câte ceva, deși,
problemele aduse în discuție de el, erau, deja, arhicunoscute și destul de aberante.
„Am aici, câteva adrese oficiale din partea PNL Vâlcea. Demisiile din partid și din CL
îi aparțin, iar, în urma lor, noi am luat act de ele în ședințele Biroului Politic ale
formațiunii politice pe care o reprezint și am decis că ambele sunt valabile” – a mai
adăugat consilierul liberal. Așa cum văinformam și cu alte ocazii, primarul
Râmnicului, Mircea Gutău, a avut numai cuvinte de laudăla adresa Gabrielei Ene: „Este
o situație delicatăpentru mine. Este unul dintre consilierii cu care municipalitatea
se mândrește. Consider că cel mai bine, în acest caz, este ca justiția să-și
spunăcuvântul” – a fost de părere edilul-șef. Apoi, consilierii municipali au procedat
la vot, fosta liberalăprimind 13 voturi pentru vacantarea postului și doar 8 voturi
împotrivă. Surse demne de încredere din PNL dau ca sigurăvenirea penelistului Marian
Popescu, în locul lui Ene. Popescu este om de afaceri și liberal cu ștate vechi.
Desigur, acest lucru se va putea întâmpla doar în cazul în care Gabriela Ene nu atacă
hotărârea CL în instanță. În eventualitatea în care hotărăște săurmeze calea
justiției, legislația în vigoare prevede că orice decizie a „legislativului” Primăriei
Rm. Vâlcea se suspendăde drept.

Iatăce ne-a declarat fosta liberală, imediat După

vacantarea postului său de consilier local: „Prima datămăvoi sfătui cu tatăl meu, care
a fost judecă tor și, După aceea, voi decide dacă atac sau nu în instanțăhotărârea
Consiliului Local. Trebuie să mă gândesc foarte bine dacă merităsă-mi sacrific
sănătatea și liniștea mea sufletească , dar și a familiei mele, pentru astfel de
oameni. Vreau săle „mulțumesc” colegilor mei liberali care au dorit săajung în această

situație. Nu măsimt vinovatăcu nimic. Tatăl meu m-a învățat că în viațătrebuie
întotdeauna săte culci cu capul pe pernăfărăsăai mustrări de conștiință. Tot ce am
făcut până acum a fost, cred eu, în folosul râmnicenilor. Sincerăsăfiu, nu am înțeles
nici atitudinea colegilor de la PSD. Din câte îmi aduc aminte, acum câteva luni de
zile, președintele PSD Vâlcea, Ion Cîlea, spunea, la o emisiune televizată, că sunt
unul dintre cei mai buni consilieri locali. Și-a schimbat părerea de pe o zi pe alta?
Oricum, acum nu mai contează. Dacă măhotărăsc săatac în instanțăar fi doar pentru o
ambiție a mea de a le dovedi liberalilor că am dreptate. Nu mi-e frică de ei. Nu are
de ce să-mi fie frică , pentru că am conștiința împăcată”.

Svetlana Proteasa îi „poartăsâmbetele” inspectorului Gabriela Ene

Acum, devine mai clar ca niciodatăcă liberalii își doreau de mai multăvreme săscape de
Gabriela Ene din PNL. Liberalilor vâlceni nu le plac, câtuși de puțin, oameni cu
personalitate de genul Gabrielei Ene. Mai mult decât atât, ea a devenit indezirabilăși
în postul de inspector-șef adjunct pe care-l ocupăîn cadrul Inspectoratului Școlar
Județean (ISJ). Reamintim că se află, de mai multăvreme, pe „lista neagră” a noului
ministru secretar de stat pentru Învățământul Preuniversitar, liberala Svetlana
Preoteasa. Și ca o dovadăcă cele relatate de noi au un solid suport în realitate,
văinformă m că în momentul în care inspectorul general al ISJ Vâlcea, Mihai
Moldoveanu, a intrat în concediu de odihnăa trimis, conform legii, un document
Ministerului Învățământului prin care propunea ca postul său săfie suplinit, în
această perioadă , de Gabriela Ene. El solicita, de altfel, ca atribuțiile ce-i revin
pe linie profesionalăsăfie preluate de inspectorul șef-adjunct, Ene. Răspunsul primit
a fost contrar așteptărilor celor de la ISJ, ministeriabilii hotărând ca, pe perioada
cât lipsește Moldoveanu, delegat săfie Gheorghe Ciucă – un anonim inspector de
politici de selecție, evidență, mobilitate și promovare personal. Gurile rele spun că
cea care nu a fost de acord cu propunerea ca Ene săținălocul lui Moldoveanu, a fost
chiar Svetlana Proteasa. „Mihai Moldoveanu a trimis la Minister propunerea ca eu să-i
țin locul pe perioada cât este în concediu medical. De acolo, însă , a venit ordin de
ministru ca altcineva săpreia atribuțiile. Sincer, nici nu măașteptam săaccepte
propunerea „

– a menționat Ene. În ceea ce privește previzibila sa schimbare din

postul de inspector-șef adjunct al ISJ, ea a spus: „Deocamdatănu știu ce săvăspun.
Având în vedere atitudinea liberalilor în ceea ce măprivește, e posibil orice. Acum
câteva zile am trimis la Minister fișa de autoevaluare și probabil săptămâna viitoare
vor veni calificativele. Vom vedea atunci dacă sunt vizatăpentru schimbare sau nu”.
Din informațiile pe care le avem până în acest moment, Gabriela Ene a formulat, deja,
acțiunea prin care ea dăîn judecatăCL în contencios-adminsitrativ, proces care va viza
rămânerea sa în funcția de consilier independent. Existășanse foarte mari ca hotărârea
judecă torească definitivă, care se va pronunța la finalizarea procesului, săfie în

favoarea Gabrielei Ene. Astfel, ea își va câștiga dreptul de a rămâne în
instanțărâzându-le direct în nas liberalilor orgolioși și social-democraților
sabotori.

