SĂPTĂMÂNA vâlceană PE SCURT

Mormântul ceaușeștilor a fost bântuit de 40 de amărâți, pentru a aprinde lumânări și
pentru a depune coroane de flori la crucea cuplului Preaîmpușcat, la 19 ani de la
execuția foștilor dictatori ” „Redistribuitul” senator liberal Emilian Frâncu și-a
încheiat anul cu o nouăînfrângere, cea care prevestește înfrângerea definitivă, când
va fi scos (elegant, deși se că dea o demitere binemeritată) din funcția de lider al
organizației județene PNL ” într-o modestie care i-a devenit blazon, președintele
Consiliului Județean – dr. ing. Ion Cîlea a depus eforturi sporite pentru a ajuta la
salvarea Oltchim-ului
” În ziua de Crăciun, mormântul soților Ceaușescu a fost vizitat de zeci de
nostalgici. Cimitirul Ghencea din Capitalăa fost bântuit de 40 de amărâți, pentru a
aprinde lumânări și pentru a depune coroane de flori la crucea cuplului, la 19 ani de
la execuția foștilor dictatori. Oamenii au vorbit despre meritele acestora și au
susținut ilegalitatea procesului, motivând că „un președinte în funcție nu se poate da
jos decât de Marea Adunare Națională, cum era atunci”. „Eu nu l-am iubit, dar l-am
respectat, pentru că a dat pâine la toți oamenii din țara românească „, susținea un
matusalemic participant. Iar omul avea dreptate. Îi erau proaspete în minte cele 7
minuni din România, în perioada ceaușistă: ” la vremea aceea, toată lumea avea de
lucru; ” deși toată lumea avea de lucru, nimeni nu muncea; ” deși nimeni nu muncea,
planul se făcea 100 %; ” deși planul se făcea peste 100 %, nu puteai cumpăra nimic; ”
deși nu găseai nimic de cumpărat, toată lumea avea de toate; ” deși toată lumea avea

de toate, toți furau; ” deși toți furau, niciodatănu lipsea nimic.
„Redistribuitul” senator liberal Emilian Frâncu și-a încheiat anul cu o
nouăînfrângere, cea care prevestește înfrângerea definitivă, când va fi scos (elegant,
deși se că dea o demitere binemeritată) din funcția de lider al organizației județene
PNL. Anul 2008 a fost anul ghinioanelor lui politice. Cunoscut drept un politician
arogant, egoist și necumpătat, Măndelul șef peste PNL și-a dorit săfie președintele
Consiliului Județean Vâlcea, dar a dat-o în bară: locul trei, din trei concurenți,
care nu au luat județul la picior mai ditai ca el, nu au amăgit electoratul cu vorbe
mincinoase și nu au beneficiat – ca el, de post propriu de televiziune. Apoi, tot
datorităaroganței și lipsei de onoare, omului nu i-a ieșit pasența la formarea
colegiilor uninominale și nu a mai putut candida la Camera Deputaților, rămânându-i
șanse doar la Senat. Aici, Frâncu era săo dea din nou în barăși doar prin
redistribuirea resturilor de voturi a mai intrat în Parlament. De aici și de acum i se
va trage porecla de „Redistrbuitul”. Dar ghinionul lui cel mai mare a fost victoria în
alegeri a PSD – PD-L. Adio Putere în județ, adio numiri în funcții pe criterii numai
de el și Ion Nicolae – Dințișor le știau, de la directori până la șefi de birouri,
adio preamăriri și avantajele intuite de electorii care i-au respins oferta
electorală! Deja, Frâncu a ajuns „second-hand”, în politicul autohton. Și cum spuneam
la începutul notei pamflet, Frâncu și-a luat-o ultima dată, în acest an, la ședința
Biroului Politic Teritorial de săptămâna trecută. Lipsit de curaj, onoare și
demnitate, liderul liberal nu a reușit săne contracareze criticile și l-a pus pe unul
din membriI organizației sale politice – Victor Stănculescu săne acționeze în
judecată, pentru orice critică ce i-am adus-o și l-a deranjat. că adevărul supără!
Liberalul Victor Stănculescu este avocat, în afara politicului și nici nu este
angajatul PNL-ului pentru chestiuni juridice, așa că nu a vrut el săse conformeze
ordinului ilegal. Dar ce te faci cu Măndelul șef, care a confundat permanent
organizația cu feuda sa, iar pe membrii ei drept supușii săi. Cum Victor Stănculescu
nu i-a executat comanda abuzivă, a înscris pe ordinea de zi a ședinței amintite
sancționarea acestuia cu „mustrare”, pe linie de partid, pentru nesupunere. La ora
ședinței, se puteau vedea în sală, două tabere: „yes-man-ii” lui Frâncu și liberalii
cu pedigri, cei care sunt, cu adevărat, discipolii lui Brătianu. Supunând la vot
(SECRET – ca sănu se știe cine-i sunt că țelușii și tigrii), scorul înregistrat a fost
de 11 împotriva sancționării, 8 pentru sancționare și o abținere. Evident, După
aflarea „scorului”, starea de anxietate a dictatorului liberal, s-a accentuat. „toată
ura și înverșunarea, pe colegii lui, i se citea pe Față ” – ne-a declarat unul dintre
participanți. Ne-am dorit mult săaflăm cine sunt „yes-manii” liderului penelist, cei
care nu cunosc statutul de partid și, mai mult, dovedesc că nu au caracter, onoare și
demnitate, la fel ca și șeful lor. Și i-am aflat. Iată-i: Emilian Frâncu, Gheorghe
Folea, Aurel Fârtat, Dana Dașoveanu și Mihaela Andreianu (cele două doamne NU AU DREPT
DE VOT, în BPT), Bogdan Teodorescu și Adrian Toader, iar Victor Giosan s-a abținut.
Dacă ne-ar fi spus cineva că în anul 2008, la 19 ani După abolirea dictaturii, în
politicul vâlcean se va naște o clonăde dictator, nu-l credeam. Numai că s-a făcut ca
în politicul vâlcean săse născă el, omul ce confundăcoada vacii cu ștampila unui

partid, dovedindu-și impotența socialăși politică . „Democrația” lui Frâncu,
instauratăîn organizație, a devenit originală, După cum se vede și în acest caz. Din
Biroul Politic Teritorial fac parte și Zvetlana Preoteasa și Jeni Popa, dar au fost
date afarăABUZIV din acest organism (pentru nesupunere) și înlocuite cu Andreianu și
Dașoveanu, fără ca acestea săfi fost validate de organizație. La noi, în Papua-Noua
Guinea de la Olt este o vorbăcare spune că nimeni nu poate deveni ceea ce nu a fost:
democrat, cinstit și de onoare. Villon s-a născut poet și abia apoi a devenit tâlhar.
Rimbaud s-a născut poet și abia apoi a devenit negustor. Dinescu s-a născut derbedeu
și n-a devenit niciodatăpoet. Frâncu s-a născut ghid la ONT și n-a ajuns, nici până
acum, politician. Doar, un histrion nefericit!
Iată cu ce se ocupă serviciile secrete în SUA. Acolo, agențiile de „Secu”, în
spețăNSA, care-i cea mai tare și bine finanțatădintre ele, au oameni bine înfipți în
absolut toate domeniile: de la businessmanul la costum, la directorul camerei de
comerț a fiecă rui oraș, agențiile de turism, mega-magazinul de „home improvement”,
școli, universități, toate marile companii. În fine oriunde are omul treabă, „ăștia”
sunt și ei băgați. Antrenamentul lor îi învațăsă-i depisteze pe cei mai isteți din
rândul populației sau din rândul turiștilor străini, apoi săle testeze apitudinile
politice. Dacă omul nu le are cu politica sau se dăpe linia partidului, îl lasă-n
pace. Dacă e de caracter și spune ce gândește, a pus-o. Următorul lucru, va fi
asmuțirea bandelor civile asupra lui. Ei, leprele astea din bandele civile, sunt
suficient de tehnici cât săpot învăța sămanipuleze arme și aparaturădespre care lumea
nici nu are idee că există, suficient de proști și de tică loși încât sănu le pese în
ce scopuri le folosesc și suficient de sadici, încât s-o facă cu plăcere. Din momentul
ăla, victima este supusăunui program sistematic și vicios de hărțuire, teroare și
tortură, în exact ordinea asta. Tortura fizică și psihică aplicată, de la distanță,
prin microunde și radiații ionizante, îi lasăpe mulți praf și pulbere, deci nu
vămirați dacă o cunoștințăa dumneavoastrăa revenit în țară cu mari probleme de
sănătate. Pariez că dacă întrebați la obiect, văva spune ce i s-a întâmplat.
Într-o modestie ce i-a devenit blazon, președintele Consiliului Județean – dr. ing.
Ion Cîlea a depus eforturi sporite pentru a sprijini salvarea Oltchim-ului. La ultima
ședințăa AGA din această societate comercială, reprezentantul AVAS trebuia săvină, de
la București, cu două probleme rezolvate: săaibămandat scris din partea Consiliului
Director al AVAS, pentru supunerea la vot a aprobării de cumpărarea Arpechim-ului, din
Pitești și săfie împuternicit pentru a da undăverde contractării unui credit de 100
milioane euro, pentru plata la zi a datoriilor, la AVAS (40 milioane euro) și restul,
ca avans, pentru cumpărarea ARPECHIM. Conducerea Oltchim a aflat că dintre cei 15
membri ai Consiliului Director al AVAS, doi se împotrivesc, iar aceștia trebuiau
făcuți săînțeleagă că se opun fără a cunoaște realitatea și avantajele actului
comercial dorit, care ar conduce la salvarea societății comerciale pe care și ei o
administreazî. După ce a că pătat aceste informații despre piedica ce se pune, Ion
Cîlea s-a dus direct la șeful său politic Mircea Geoană, că ruia i-a expus situația.
Acesta, la rândul lui, la sunat, imediat, pe Dan Nica – vice-prim ministru, care, cu

prietenie, l-a invitat pe Ion Cîlea, la Palatul Victoria, pentru rezolvarea „cazului”.
Urmarea? Consiliul Director al Oltchim a primit undăverde pentru tranzacția cu
ARPECHIM. De unde se vede că cea mai puternică societate comercialădin țară are
prieteni peste tot iar, la greu, prietenii se ajută.

