Deputatul Francu il vrea pe Gutau
acasa
dar nu la Primarie
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O nouăieșire la rampăa deputatului liberal, Emilian Frâncu, a scos la ivealăintențiile acestuia cu privire la
situația de la Primăria Râmnicului. Faptul că vicele Monceanu a rămas la cârma Primăriei îi convine de minune
lui Mandea de la PNL și nici nu concepe că această situație se poate schimba. Realizând că nu-i face deloc bine
la imagine sătot dea declarații împotriva primarului Mircea Gutău, liberalul și-a mai îndulcit un pic glasul și și-a
schimbat și discursul: „Sunt sigur că Mircea Gutău va ﬁ eliberat. De data aceasta, Gutău se va întoarce acasă.
Nu măpronunț în privința vinovăției lui, dar chestia asta de a ține oameni în pușcă rie nu e bună. Deja este o
răutate din partea procurorilor DNA”. Întrebat ﬁind dacă După posibila punere în libertate a primarului,
organigrama primăriei întocmităde liberali va mai rămâne în picioare, Emilian Frâncu și-a arătat adevărata Față
: „Dacă va ﬁ pus în libertate, va sta acasă. Ce săcaute la primărie? Așa, ar avea posibilitatea sămușamalizeze o
mulțime de chestiuni. Nu mi s-ar părea corect săconducă municipiul atâta timp cât este în proces”. Așadar,
Frâncu și-a schimbat doar părul, aidoma lupului, pentru că năravul i-a rămas neschimbat. Dar, oare, corect este
ca Râmnicul săﬁe condus de om, care nu a fost investit de electorat, ci doar de anumite împrejurări
nefavorabile?
Frâncu i-a arătat cartonașul galben lui Predică

De la un timp de vreme, avem impresia că deputatul liberal a dat în mintea lui Cîlea. Nu existăîntâlnire cu
jurnaliștii la care Emilian Frâncu sănu peioreze despre starea agriculturii românești. Ultima nemulțumire a
liberalului constă în stabilirea cotei de lapte, pe care ﬁecare crescă tor de bovine trebuie săo dea După 1
ianuarie 2007. Pentru a înțelege supărarea lui Frâncu, trebuie săprecizăm că toți proprietarii de vaci de lapte
care vor săvândălaptele sau produsele lactate vor trebui săaibăcota de lapte, de la 1 aprilie 2007. În urma
negocierilor cu UE, România a obținut o cotăde lapte de 3,057 milioane tone. Așadar, la nivelul ﬁecă rui județ
trebuie făcutăo inventariere exactă, lucru pe care directorul liberal de la Agricultură, Vasile Predică , nu se
grăbește să-l facă . „mă gândesc serios să-i retrag sprijinul politic lui Predică , dacă nu va atinge obiectivul. În
Vâlcea, sunt aprox. 20.000 de ferme de vaci (se poate numi fermăo gospodărie în care sunt trei vaci). Voi ﬁ
necruțător. Același avertisment i-l dau și lui Ionescu de la Consultanță. Trebuie săse ducă toți în teren și
săinformeze cetățenii. De acest lucru, poate depinde viitorul agricol al României”. Doamne, Doamne, pentru
câteva secunde am avut impresia că în fața noastrăse aﬂăpreședintele PSD, Ioan Cîlea, dar ne-am revenit
repede când am zărit sigla PNL în spate. Era chiar deputatul Frâncu, îngrijorat de soarta agriculturii
românești.
Magda Tolea

