GHEORGHE IONIȚĂ A FOST EXCLUS DIN
PARTIDUL LIBERAL

Candidatul liberal la Camera Deputaților, Colegiul Rm. Vâlcea Nord,
Întreaga biografie a lui Gheorghe Ioniță, candidatul liberal pentru Camera
Deputaților, Colegiul Rm. Vâlcea Nord, este plină de realizări profesionale și
elemente inedite în plan socio-politic. Doctor în Energetică Nucleară, cercetătorinventator, președinte al Agenției Naționale pentru Deșeuri Radioactive și profesor la
Facultatea de Științe a Universității din Pitești, Ionițăare și câteva hobby-uri
deosebite. Între hobby-urile sale la loc de frunte se aflăpasiunea pentru sport
(drumeție montană, tenis de câmp, tenis de masă, ski, cursele lungi și multe alte
ramuri sportive). Deși Continuă și la 52 de ani săfacă sport săptămânal După cum ne-a
declarat acesta, lucru curios într-un fel este că nu a făcut niciodatăsport de
performanță, nivelul cel mai înalt atins dacă se poate spune așa, fiind cel de membru
al echipei de handbal a Colegiului Alexandru Lahovari Rm. Vâlcea pe care l-a absolvit
în 1975. Sunt demne de semnalat totuși câteva performanțe destul de notabile pentru un
amator și anume clasarea în 1983 pe locul II, la concursul național de drumeție
montană, „Ștafeta Munților” în echipa clubului vâlcean „Vânturarița”, locul II la
tenis de câmp individual la Cupa Sindicatelor din Morărit Panificație și Agriculturăîn
1988, câteva diplome la schi dar mai ales performanța de a alerga două curse de
maraton (42 de km și 195 m) în 1993 și 1994. „A fost o experiențăunică , la care
măraportez de multe ori în viațăși ale că rei trăiri nu le pot uita. Mi-aș mai fi

dorit săalerg oficial astfel de distanțe dar din păcate de atunci și până anul acesta
nu s-a mai organizat nimic în România. Anul acesta s-a organizat primul maraton
oficial în România înscris în calendarul competițiilor internaționale. Eram hotărât
săparticip și chiar pregătit (alergam zilnic 12-15 km), dar din păcate cu 10 zile
înaintea startului în timpul unui antrenament am făcut o ușoarăentorsăpe care din
cauza campaniei electorale nu am tratat-o nici până -n ziua de azi” ne-a declarat
Ioniță. „Deși mi-a părut enorm de rău, m-am bucurat că nu informasem mass-media asupra
deciziei mele pentru că în condițiile abandonului nu aș fi fost crezut. Un grup de
8-12 tineri liberali erau pregătiți să măînsoțească dar numai alergând cursa
popularăcea de 5 km.” După modul în care a luptat și alergat în finala cupei
Jandarmeriei la tenis de câmp din această toamnă, câștigând-o După două ore și 15
minute, îl credem pe domnul Ionițăfiind capabil de-a alerga și termina cursa de
maraton chiar dacă adună52 de ani. Speram în schimb săreușească și sătermine victorios
„maratonul politic” în care s-a angajat, mai ales că aici nu se lupta cu sine însuși
ci cu adversari versați în „tertipurile jocurilor politice” ale că ror reguli nu-s can sport. A simțit-o domnia sa direct pe propria piele cu ocazia maratonului politic al
că rui start l-a luat acum 17 ani, înscriindu-se în mișcarea liberală. „Am trăit mai
toate frământările mișcă rii liberale, dezbinări și unifică ri repetate constituirea
unor aripioare mai tinere sau mai bătrâne, dar cel mai greu mi-a fost în 1995. Eram pe
atunci constituiți în Partidul Liberal ’93, când în pragul Conferinței Naționale a
partidului, Prezidiul Județean Vâlcea al că rui membru eram, a hotărât săsusținem și
săpledăm la Conferința Naționalăpentru intrarea noastrăîn Convenția Democrată. Nu mică
mi-a fost surpriza săconstat că în cuvântul său din cadrul lucrărilor Conferinței,
domnul Nicolae Sofianu a susținut neaderarea la Convenția Democrată. Bineînțeles că nu
puteam sărămân indiferent și sănu expun în cadrul Conferinței punctul de vedere al
membrilor filialei vâlcene și sănu pledez pentru intrarea în Convenția Democrată.
Pentru această vină, în momentul întoarcerii acasăla Rm. Vâlcea am aflat de la
televiziune Vâlcea 1 că subsemnatul și colegii mei Victor Giosan și Nicolae Curcă
neanu, am fost excluși din Partidul Liberal ’93. Am fost singurul care am făcut
contestație la Comisia de Onoare și Arbitraj, judecat printre alții de renumitul și
regretatul doctor Tomescu, membru și al Comisiei de disciplină al Federației Române de
Fotbal, și de actualul ministru al Transporturilor, Ludovic Orban. Se subînțelege că
nu am avut câștig de cauzădar i-am declarat atunci lui Ludovic: „Plec cu convingerea
că mai devreme sau mai târziu, liberalii vor fi în sfârșit uniți în aceeași barca.
Timpul mi-a dat dreptate, eu și cei doi colegi manifestând tot timpul pentru
unificarea tuturor liberalilor într-un singur partid. Păcat că odatăreușităaceastă
unificare au apărut iarăși mici dezertări dar sunt convins că mai devreme sau mai
târziu liberalii vor fi un singur partid și vor consolida o Românie nouăși Europeană
așa cum au făcut-o înaintașii noștri în perioada interbelică „.
Din păcate în politică nu-i ca-n sport, regulile și rigorile chiar dacă par similare
aplicarea lor îmbracă diverse forme mai mult sau mai puțin „sportive”. Despre toate
acestea îl așteptăm pe candidatul liberal săne mărturisească la sfârșitul campaniei
sale electorale și-i urăm lui, ca și tuturor celorlalți candidați, mult succes și nu

ar strica săvedem și în politică aplicate și respectate reguli sportive.

