SĂPTĂMÂNA vâlceană PE SCURT

Luna de miere a coaliției de guvernare a luat sfârșit ” După cum ne-am obișnuit
cititorii, suntem în măsurăsăoficializăm noile numiri în prima funcție la instituțiile
negociate de aliații PSD – PD-L, de data aceasta indicându-i (cu o probabilitate de
98% de anticipare) pe „fericiți” ” iar ne-a apucat râsul. Poftitorul de funcții pentru
care că ciula-i mare de capul lui – Ștefan Prală, nu vrea altundeva decât la MIRA, în
funcția de subsecretar de stat ” istoria trecutului se repetă(ne)surprinzător. O lege
idioată, ne tulburăiar intimitatea
” Luna de miere a coaliției de guvernare a luat sfârșit. Cel puțin la nivel local,
acolo unde PSD și PD-L nu reușesc săse înțeleagăcine ce instituții va conduce. La noi,
în județ, luna de miere Continuă , caz fericit, datorat dorinței conducă torilor celor
două partide de a-i da o lecție redistribuitului senator Emilian Frâncu (ce și-a bătut
joc de liderii PSD și PD-L) și de a arăta locuitorilor ținutului vâlcean că se poate
și altfel decât a făcut liderul PNL Vâlcea. Sâmbătă, 24 ianuarie, comisiile aliaților
s-au reîntâlnit, pentru a definitiva zonele de influențăpolitică asupra domeniilor și
instituțiilor descarcerate ale statului. Din inițiativa unui individ politic lipsit de
cunoștințele democrației ce presupune transparență, presa nu a fost admisăla
negocieri, ba mai mult, ușile culoarelor care dau spre sala unde negociatorii s-au
întâlnit, au fost închise. Acest fapt este inedit și aratăce teamăle este unora de
presă și de a afla opinia publică , prin jurnaliști, ce se pune la cale în spatele
ușilor închise. De acum înainte, mediatizarea politicienilor ce au participat la

aceste negocieri, va avea ușile închise la publicațiile serioase care nu au gustat
gluma asta proastă, iar ele vor putea fi deschise numai După ce se va trece pe la
casieriile redacțiilor de care au nevoie. Ne-am reamintit că acestora le prezentăm
periodic conferințele de presă sau comunicatele politice, gratuit, fapt care nu se va
mai întâmpla de aici încolo, acordând o mare atenție criticilor. Cel puțin la nivelul
redacției noastre. Dorim să-i demonstrăm șefului PSD – Ion Cîlea că embargoul
instituit asupra ziariștilor – ce și-au sacrificat ziua lor libera pentru ineditul
informațiilor ce doreau săle ofere publicului – a fost degeaba, pentru că deja noi
avem înregistratăîntâlnirea „de taină” pe reportofon, cuvânt cu cuvânt. Întreaga
întâlnire s-a desfășurat sub semnul deplinei înțelegeri și nu am găsit nimic ce
trebuia ascuns, După cum a hotărât liderul PSD. Poate doar acerbia cu care „maestrul”
Cîlea a susținut ca doctorul Victor Grigorie, membru PC, săfie numit director la
Spitalul Județean Vâlcea. Dorind să-și împlinească promisiunea făcutăDanielei Popa –
liderul național al Partidului Conservator de sorginte Voiculescian, dumnealui,
pesedistul șef, a insistat nepermis de mult asupra ideii, fără a ține cont de faptul
că acest spital face parte din portofoliul politic al PD-L. Cu înțelegere, pedeliștii
i-au acceptat numai ideea de a vizita spitalul în cauză, pentru discuta cu cadrele
medicale și pacienții internați, spre a se vedea dacă se greșește sau nu. În rest,
instituțiile au rămas tot așa cum au fost negociate în prima fază, fără ca PSD
săprimească de la aliați SNLIF-ul, iar PD-L a primit instituția LOTO. În concluzie,
domnul Cîlea nici nu a câștigat ceea ce dorea săobținăsecretos și și-a mai și făcut
adversari printre ziarele locale, ai că ror reprezentanți și-au pierdut timpul degeaba
(sâmbătăseara) la negocieri, umiliți și lăsați afară, prin închiderea ușilor
Consiliului Județean. Conferința de gargarăținutăde Ion Cîlea et co., După
insultătorul eveniment, nu estompeazăcu nimic gestul netransparenței negocierilor și
îndepărtarea ziariștilor de la libera informare. Ar cam trebui săi se spunădomnului
președinte al Consiliului Județean că a început săcalce pe urmele redistribuitului
senator „Măndel” liberalul, comportându-se ca un dictator, sfidând reprezentanții
opiniei publice și afișând un nou look, arogant. Deh, puterea întărește organul
tuturor celor ajunși, uitând modestia trecutului lor!
” După cum ne-am obișnuit cititorii, suntem în măsurăsăoficializăm noile numiri în
prima funcție la instituțiile negociate de aliații PSD – PD-L, de data aceasta
indicându-i (cu o probabilitate de 98% de anticipare) pe „fericiți”. La Regia
Protocolului de Stat – Maria Bercea, la RAR – Iuliana Moise, la LOTO – Doru Filip
(Cafino), la AJOFM – Carmen Bălănucă , la Hotel Livadia/Olănești – aflat în subordinea
Ministerului Muncii – Doru Ioan Filip (Panonia), la Direcția Silvică – Jean Oprescu,
la Spitalul Județean – ec. Georgeta Săliște, la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie
– dr. Marian Stoica, la Inspectoratul Județean în Construcții – ing. Gurițoiu Ioan sau
ing. Paul Tarău, la Garda Financiară – se mai fac verifică ri (liderul PNL –
redistribuitul senator Emilian Frâncu a trimis pedeliștilor, în copie, adeziunea lui
Nicolae Bolovan la organizația lui județeană ) și la Exploatarea MinierăBerbești – Ion
Pandia. Restul funcțiilor stau sub semnul incertitudinii.

” Iar ne-a apucat râsul. Poftitorul de funcții pentru care că ciula-i mare de capul
lui – Ștefan Prală, nu vrea altundeva decât la MIRA, în funcția de subsecretar de
stat. Câtăinconștiență, cât tupeu! Păi, săai tu două dosare aflate în cercetare
penală, pentru lovirea unui tânăr din Golești, cu un drug de fier în cap și
amenințarea cu pistolul pus la tâmplăsau sătragi cu arma de vânătoare asupra unui alt
cetățean care a acuzat că Pral[ braconeazăpe proprietatea sa și sămai vrei săși
lucrezi la „Administrație și Interne”, este o inconștiență. Nu știm cât de greu
atârnăimaginea acestui individ în mintea liderilor PSD, dar profilul lui moral este
TOTAL de contestat, începând cu calitatea lui de lider permanent al revoluționarilor
vâlceni, într-o Vâlce fără Revoluție. Ca să-l răsplătiți, dați-i și lui, domnilor,
conducerea de la Unitatea de ameliorare și reproducție în zootehnie, că tot se pricepe
la capre, țapi, porci mistreți, râși sau urși. Parol!
” Liderul PSD – Ion Cîlea vrea să-l punăîn funcție, la Spitalul Județean, pe doctorul
Victor Grigorie, dar nu pentru că ar fi manager bun, ci pentru a o răsplăti pe lidera
PC – Daniela Popa, că reia i-a promis această tantiemăpolitică . Numai că tot ceea ce
nu știe Ion Cîlea este că doctorul de la „Conservatori” a mai fost director la spital,
dar director adjunct și s-a făcut de râs. Iatăcâteva din isprăvile acestuia, După cum
rezultădintr-o sesizare adresatănouăși semnatăde 4 medici și 8 asistente. Redăm
parțial, textual: „Nu știm de ce se mai chinuie acest doctor săse întoarcă la
conducerea unității noastre. A mai fost director și venea la program la ora 10,
plecând După 3 ore – caz fericit – sau nu venea deloc. Nu dădea socotealănimănui, nici
pentru munca administrativă, nici pentru cea profesională. Doctorul Grigorie este
șeful Secției Urologie și ar cam trebui să-l verifice cineva cum își face meseria.
Dacă va avea cineva curajul săo facă , săînceapăde la Blocul operator, După ce o va
contacta pe doamna doctor Rodica Cornoiu. Surprizăle va fi foarte mare. Este de mirare
că până acum, la secția sa, nu au fost evenimente cu pierderi de vieți omenești. Ne
întrebăm cum va putea doctorul săse descurce cu directoratul acestei instituții grele,
în condițiile în care are un cabinet particular în Rm. Vâlcea, mai lucreazăși la o
Clinică , în comuna Bărbătești, apoi, predăla catedră, 4-5 materii de învățământ, ca
profesor, la o filialăargeșeanăa unei Școli de asistente din Rm.Vâlcea, unde zice că
este și decan (școala se aflăîn cartierul Traian, într-un că min de nefamiliști n.r.). Dar cel mai grav lucru care-i scoate în evidențătupeul, este faptul că După ce
a terminat un curs de management spitelicesc nu a acumulat nici macar cunoștințele de
promovarea examenului de absolvire, fiind declarat respins. Stăm și ne întrebăm, cinei inconștientul sau care sunt aerienii din politic care-i pot da conducerea Spitalului
Județean pe mână?”. Ei, ce ziceți, domnule Cîlea? Mai mergeți în verificare printre
colegii acestuia de profesie? Cine se umple de rușine?
” Istoria trecutului se repetă(ne)surprinzător. O lege idioată, ne tulburăiar
intimitatea. Este vorba de legea privind reținerea datelor generate sau prelucrate de
furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, cu alte
cuvinte de o lege prin care se dădreptul serviciilor de informații săne violeze
intimitatea. Ea poate fi consideratăca acționând împotriva dreptului la viața privată,

pentru că oferăautorităților acces la o grămadăde date personale, cum ar fi numerele
pe care le apelăm, site-urile pe care le vizităm, durata convorbirilor telefonice,
locul în care ne aflăm când dam un telefon sau adresele de e-mail la care trimitem
mesaje. Datele respective trebuie pastrate șase luni, timp în care trebuie puse la
dispoziția autorităților în vederea identifică rii autorilor unor infracțiuni grave.
Asta înseamnăcă s-au întors băieții care ne vor binele și ne vor contabiliza
convorbirile și mesajele clipăde clipă. Dar pe urmăritori cine îi urmărește? Povestea
asta cu „ochiul și timpanul” are rădăcini adânci în democrația noastrăoriginală, dar
varianta lui 298/2008 are deja colbul de vreo doi anișori și este un „pârtz” fâsâit
din cutia craniana a ăluia ce ne-a dat ouăspre numărare, știți voi cine, dar nu o spun
sănu rămânămesajul ăsta la arhivă, ca pe urmăsăaibăel ce număra. Halal de el, halal de
ei, halal democrație. O rugădiune a șturlubaticului poet Mircea Dinescu spune totul.
Ia de-o citiți, Măria voastră, cititorilor și cutremurați-văde testamentul liberalilor
inițiatori ai acestei nenorocite legi.
,,Ferește-mă, Doamne de cei ce-mi vor binele!
de băieții veseli dispuși oricând la o turnătorie voioasă
de preotul cu magnetofon sub sutana
de plapumăsub care nu poți intra fără săspui Â«Bunăseara!Â» De dictatorii încurcați în
strunele harfei
de cei supărați pe propriile lor popoare

acum când se apropie iarna

ziduri înalte
nici gâște pe capitoliu

doar mari provizii de îngăduințăși spaimă”.

și n-avem nici

