SĂPTĂMÂNA vâlceană PE SCURT

După o tăcere reconfortantăpentru poporul televizorist vâlcean, iatăcă liberalul Ion
Nicolae zis „Dințișor din aur de trompetă” a revenit pe micile ecrane, fiind găzduit,
gratuit, pe la posturile locale tv ” din informațiile în posesia că rora suntem, am
aflat că în urmăcu ceva timp a fost promovat în funcția de director adjunct la
Hidroelectrica, inginerul Popescu Vonică , (ne)cunoscut cu antecedente penale, la
serviciu ” informația că pedelistul Ion Tudor, nominalizat pentru funcția de
subprefect al județului Vâlcea, nu va putea fi confirmatăla viitoarea numire, prinde
contur ” anul trecut, am semnalat prezența ilegalăa unor arme de foc de tip
Kalasnicov, aduse „pe bucă ți”, de un întreprinzător necunoscut, în gestiunea SC
BRENOX SRL

” După o tăcere reconfortantăpentru poporul televizorist vâlcean, iatăcă liberalul Ion
Nicolae zis „Dințișor din aur de trompetă” a revenit pe micile ecrane, fiind găzduit,
gratuit, pe la posturile locale tv. Văzându-l cum interpreteazăroluri de primadonăcu
mustăți, mai că -ți vine săspargi televizorul. Omul, nimic nu are în cap și nimic nu
are a spune, dar practică ideea colegului său de partid (cel care l-a surclasat la
toate capitolele vieții politice) – Bogdan Pistol – ce i-a învățat pe toți poftitorii
de preamărire săiasăla rampă, în ochii lumii, săfie aflați, săspunăceva, dar săse
spună, chiar dacă este o prostie, două , trei „Dințișor” spune multe prostii și asta

nu de acum, iar drept dovadă, la alegerile locale și parlamentare, a obținut voturi
cât săpoatăprivi lumea de dincolo de geam, ca protecție, sănu simtă că ldura flegmelor
cu care ar poate fi gratulat de adevăratul electorat. Tot mai mulți sunt aceia care-l
așteaptăpe șmecherul cu mustațăși burta de bulibașăsăplece de la Inspectoratul
Județean în Construcții și, se vede treaba că , După aceea, va avea nevoie de
bodyguarzi și umbrelăoblăduitoare. Ceea ce surprinde pe toată lumea, inclusiv marea
masăa liberalilor vâlceni, este că omul stăbine-mersi în fruntea organizației
municipale liberale pe care a coborât-o, umilitor, în clasamentul voturilor, la
alegerile din Rm. Vâlcea, iar aceasta nu-și mai găsește cadența sub bagheta sa ce
concurează, la strălucire, cu dinții lui din aur de trompetă. Din anul 2000, anul în
care, urcat în barca liberală, După o experiență”temeinică ” la PRM și PUR și a
început săprindăși coajă, Nicolae prosperăsub ochii tuturor, averea plecându-i de la
bătrâna Dacie, la Audi Q7, de la un modest apartament, la o casăscumpăîn buricul
târgului capitalăde județ. Ziarul nostru a făcut dovada că averea „Dințișorului” a
sporit NUMAI După alegerile locale și parlamentare, în alegerile din anii 2004 și
2008, că atunci se „cotizează,” îndestulător, pentru partide. O informație recentă,
primitădin interiorul organizației liberale vâlcene, afirmăcă Ion Nicolae este
singurul conducă tor administrativ numit în funcție de liderul Emilian Frâncu –
„Măndelul organizației” care nu a dat nici un leu la fondul de campanie al partidului,
nu a făcut nici o donație pentru victoria în alegeri a săgeții ascendente, în schimb,
pe lista partidului galben, a ajuns el consilier municipal, la Primăria Rm. Vâlcea.
Suntem în posesia mai multor declarații care atestăcă Nicolae a primit bani buni
pentru alegeri, de la sponsori favorabili PNL sau prin obligarea patronilor ce
construiesc locuințe de a-i da o „contribuție electorală”, bani care nu au intrat în
visteria partidului și i-au rămas lui în buzunar. De altfel, se și laudăcă și-a
susținut singur campaniile de zeci de miliarde de lei, cu salariul lui de bugetar
(?!). Apoi, sfidând partidul, colegii politici și de serviciu, el și-a cumpărat
mașini, case, apartamente, tablouri de mare valoare sau și-a tezaurizat banii rămași,
prin bănci, în monedăstrăinăsau națională. Organizația municipalăRm. Vâlcea, în
fruntea că reia se află, este în stare jalnică . Aproape anonimă. Nu existăcelule de
partid, pe cartiere, străzi sau scă ri de blocuri, nu se țin ședințe periodice pentru
prelucrarea evenimentelor politice naționale, nu se face nimic din ceea ce trebuie
făcut într-o filialăserioasăde partid. Lui Nicolae nu-i este frică de debarcare,
pentru că , la fel ca și Vanghelie, și-a pus oamenii săi în funcții fantomatice, ce,
la o adică , se jurăcă au activat politic, împotrivindu-se schimbării bulibașei lor.
Timpul va dovedi că avem dreptate, iar dacă nu se iau măsuri pentru alungarea acestuia
din partid, rușinea îi va cuprinde pe toți liberalii care sunt, cu adevărat, discipoli
ai lui Brătianu.
” Din informațiile în posesia că rora suntem, am aflat că , în urmăcu ceva timp, a
fost promovat, în funcția de director adjunct la Hidroelectrica – Rm. Vâlcea,
inginerul Popescu Vonică , (ne)cunoscut cu antecedente penale (la serviciu), dar cu
cazier în evidența Poliției județene. În cazul în care ar mai exista cineva care ne va
pune la îndoialăobiectivitatea și adevărul informației, îl invităm săconsulte arhiva

Judecă toriei Avrig (Sentința Penală133/12.12.2007 sau Decizia Penală545/16.10.2008 a
Curții de Apel Alba Iulia) și dosarul penal întocmit de Parchetul Județean, prin care
omul a fost sancționat cu amendăadministrativăpentru lovire sau alte violențe,
încheiat la data de 1.04.2008. Pe această cale, am transmis prețioasa informație
politicului autohton, pentru ca la noile numiri de conducă tori, conducerea PSD –
Vâlcea (partid că ruia i-a fost arondatăsucursala Hidrocentrale Rm. Vâlcea)
săpropunăschimbarea adjunctului competentului director, ce a fost reconfirmat în
funcție de actuala Putere.
” Informația care spune că pedelistul Ion Tudor, nominalizat pentru funcția de
subprefect al județului Vâlcea, nu va putea fi confirmat în post la viitoarea numire,
prinde contur. Prin cancelariile politicului județean se vorbește despre faptul că Ion
Tudor – preferat merituos și impus în fruntea listei de recompense politice de
organizația județeană a PD-L – nu are o vechime de cinci ani de zile în funcții cu
studii superioare, acesta promovând o facultate – ce-i poate permite calitatea de
înalt funcționar public – doar de doi ani de zile. În țară , în situația sa, se mai
aflăîncă șapte propozabili și aceștia, ca și Ion Tudor, neîndeplinind condițiile
impuse de lege, stau în expectativă, așteptând minunea adusăde o ordonanțăde guvern,
ce le poate acorda dispensa.
” Anul trecut, am semnalat prezența ilegalăa unor arme de foc de tip Kalasnikov, aduse
„pe bucă ți”, de un întreprinzător necunoscut, în gestiunea firmei BRENOX SRL și
ansamblate într-un depozit, din Băbeni, aparținând pesedistului Ion zis Gigi Matei.
Aici au fost găsite 3064 arme militare ușoare, din care 800 de puști semiautomate cu
lunete – de calibru 7,62 mm și 2264 puști mitralierătip RPK, de calibrul 7,72 mm, în
stare bunăde funcționare. La ridicarea armelor, specialiștii IGPR au concluzionat că
firma „gazdă” a armamentul militar „nu este autorizatăsăefectueze operațiuni cu arme
și muniții”. În nenumărate ediții, am cerut lămuriri asupra prezenței armelor de ucis
în județul nostru (și la o firmăce își are sediul în municipiul Rm. Vâlcea) și nu ni
s-a răspuns nimic. O tăcere vecinăcu ignorarea, vinovăția și disprețul Față de opinia
publică , s-a așternut. Nici până acum nu s-a primit vreo explicație și nu credem că
vreun procuror sau polițist vâlcean și-ar da interesul pentru a mai afla ceva. Din
surse că rora le păstrăm anonimatul știm că doar lucrătorii Secției de informații
vâlcene cunosc cine sunt „afaceriștii” și destinația vizatăde contrabandiști, dar cum
legea nu le permite, adevărul stăbine protejat în arhivele serviciului menționat.
Apoi, nu cu mult timp în urmă, la sfârșitul lunii ianuarie, dintr-un depozit de arme
al Armatei aerului, aflat în Ciorogârla, au dispărut cel puțin 50 de arme automate.
Toate structurile operative și informative din MAI au declarat stare de alertăde
gradul I, dar nimic nu s-a aflat. Sau, poate, la fel ca și în cazul armelor asamblate
în depozitul afaceristului pesedist Ion zis Gigi Matei (promovat în funcția de
director la Direcția Apelor Olt – pentru acte și „fapte de arme” politice) nimic nu se
dăpublicității, pentru că „nimic nu s-a întâmplat”, iar noi trebuie săo mai și credem.
Populația, însă, știe bine că sunt destule arme „în libertate”, la conaționalii noștri
tuciurii, dar și la civili necunoscuți, bine camuflați. Dacă ne aducem aminte, în

ultimii ani, au mai fost două cazuri de sustragere de armament folosit, ulterior, în
atentatul de la Liceul Jean Monet, în anul 2002. Acum cine urmează? Cine deține armele
de la Băbeni? Dar cele din Ciorogârla? „…Âªi s-a făcut tăcere, acum, ca-n Catedrală…”
Din cazurile prezentate, mai sus, se poate trage concluzia că , în România, nimic nu
este organizat. Doar crima… crima organizată, de care nu ne mai putem apăra, pentru că
nu are cine săo mai facă .

