Liberalul Emilian Frâncu vrea săfie
senator într-un colegiu pe care nu-l
cunoaște

Locuitori din zona de nord a județului,
Pentru că se apropie alegerile parlamentare, s-a ivit prilejul de a face bilanțul
activității deputaților și senatorilor care ne-au reprezentat 4 ani în înaltul for
legislativ al țării și, de unde puteam altundeva, săîncepem prezentările, dacă nu de
la cheltuielile făcute de aceștia în ocuparea demintății politice, decontate pentru
cazare, transport și diurna pentru deplasările în circumscripțiile electorale?
Studiind cifrele obținute oficial, am constatat că până la data de 19 august 2008 cel
mai „costisitor” deputat a fost Emilian Frâncu – liberalul. Acesta a încasat 67,8
milioane ROL – diurna de deplasare pentru a fi prezent la lucrările Parlamentului,
137,1 milioane ROL – cheltuieli de deplasare în circumscripția electorală, 189,5
milioane ROL – pentru cheltuieli de cazare în București (în alte spații și nu la
hotel) și pentru transportul său la Parlament 18,2 milioane ROL. În total, deputatul
PNL-ist a cheltuit aproape o jumătate de miliard de lei (412,7 milioane ROL) din banii
noștri, ai contribuabililor. Mult, foarte mult… În anul 2004, Frâncu a fost ales
deputat în circumscripția electoralănr. 40, pe listele Alianței Dreptate și Adevăr.
Anii scurși ni l-au arătat pe „campionul democrației județene” (După cum se autodefinește) așa cum este: un ipocrit, un scamator și un egoist că ruia nu-i pasăde

electorii ce l-au votat, punându-se el înaintea interesului general. Ce ne-a
determinat această concluzie? Studiindu-i activitatea postatăpe site-ul Camerei
Deputaților, poți constata că grija lui s-a îndreptat spre ce face și cum face
președintele Traian Băsescu, problema Kosovo, ratificarea Tratatului de la Lisabona,
Mircea Geoană, prigonirea românilor din Italia și câte ceva despre turismul vâlcean
(balnear și monahal), nimic în favoarea electorilor pe încrederea că rora a ajuns în
Parlament. Pentru el, în Parlament, ca la grădiniță. Omul încă mai are reminiscențe
ale copilăriei în comportare, și, dispunând de titlurile copilăriei întârziate, a
titrat o declarație politică cu sintagma tinereții sale preadolescentine: „Ei se
jurăcă nu fură, dar sunt prinși cu legea-n gură”. Care lege tot ei, parlamentarii au
votat-o și le-au impus-o celor pe care a încercat să-i ridiculizeze. Caragiale-i mic
copil, electoratule. Apoi, puțini sunt aceia care știu că deputatul Frâncu este grecocatolic și, de aceea, știind că voturile îi vor veni de la ortodocși, abundăîn
declarațiile sale politice cu chestiuni legate de biserica noastrăși, nerespectându-și
credința în care s-a născut NU ARE NICI O DECLARAÎIE POLITICĂ, PROPUNERE LEGISLATIVĂ
sau INTERPELARE, legate de Biserica greco-catolică din rândul că reia face parte. Pe
această temă, în campania ce va demara la sfârșitul lunii octombrie, vom da
publicității documente, declarații și interviuri fulminante, la adresa sa, pentru a fi
mai bine cunoscut de cei că rora le cere votul. Nu-i normal să-i minți pe ortodocși cu
dragostea ta nețărmuităpentru această religie, pe când tu ai o altăcredință, religie
pentru care nu faci nimic de teama pierderii voturilor. Dar toate la rândul lor.
Iatăcâteva titluri de declarații politice cu care „Măndelul” liberal amăgește
electoratul: „Liberalii respectăBiserica OrtodoxăRomână” (de parcă social-democrații,
democrații, creștin-democrații, socialiștii etc. nu ar respecta-o), „Biserica nu-i
partid” (dar a făcut din imaginea ei emblema liberalilor credincioși) ș.a.
Subconștientul, prezent la toate ipocriziile făcute, i-a dictat, bunul de el, un titlu
de declarație ce i se potrivește ca mănușa: „Fariseismul politic”. Mai târziu, tot
subconștientul, i-a că lăuzit gândirea spre confiscarea unei mari dorințe a românilor,
aflatăsub sintagma: „Electoratul vrea o campanie curată”. Vedeți cum se travestește
fariseul acesta ce nu-l are pe Dumnezeu în suflet? Auziți, o campanie curată… Tocmai
el care a murdărit-o în județ, calomniindu-și adversarii politici și care folosește
metode de intimidare împotriva adversarilor electorali, în actuala campanie
demaratăneoficial. Una zice și alta face! Multe sunt criticile ce i se pot aduce
fariseului liberal și, de aceea, pentru conștientizarea electoratului din Colegiul
Brezoi – Horezu, unde va candida pentru demnitatea de senator, îi vom informa periodic
pe cei interesați. Cum le mai transmitem acestora că deși Frâncu s-a vrut candidat în
acest colegiu, nimeni nu știe despre el, nu a că lcat prin comunele ce-l compun, iar
de curând, într-un dialog oficial, a confundat șoseaua spre Mănăileasa (din zona
Voineasa) cu drumul Cataractelor. Luat la bani mărunți, deputatul tupeist a recunoscut
că nu i-au că lcat picioarele pe acolo niciodatăși nu l-a interesat niciodatăsoarta
oamenilor de la munte. Așa că , fraților, deschideți ochii mari, la vot. (vom reveni)

