Dumitru Becșenescu – bogat, ipocrit
și mincinos

‘Alesul a cerut bani de chirie de la Parlament, deși are locuințăîn București
„declarația de avere a deputatului, reactualizată, aratăcă acesta deține, în capitală,
un apartament pe numele său, situat pe Bulevardul Unirii – dobândit în anul 2004 ” în
plus, deputatul construiește, tot în București, și un complex de locuințe ” cu toate
acestea, batjocorind banul public și sfidând până la grotesc electoratul care i-a
asigurat un loc că lduț în Parlamentul României, Becșenescu cerșește bani de la stat,
pentru chirie
Legea numărul 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor este singurul act
normativ ce reglementeazăîn acest moment, tipul de cheltuialănumit – cazare. Astfel,
art. 40 alin. (2) precizează: „deputaților și senatorilor, care nu au domiciliul în
municipiul București, li se asigurăpe durata mandatului cazare gratuităsau la alegere,
în cazul în care nu beneficiazăde cazare gratuită, li se acordăpe noapte, pe baza unei
declarații pe proprie răspundere datăîn condițiile legii, 70% din tariful minim
practicat de unitățile hoteliere și care este achitat unui deputat sau senator”. Deși
legea spune foarte clar că banii sunt alocați doar parlamentarilor care nu au
domiciliu în București, pentru chirie, am avut surpriza săconstatăm că lucrurile stau
cu totul diferit în realitate. Mulți dintre ei nu numai că nu stau în chirie, dar,
paradoxal, sunt și proprietari de apartamente în București. Așadar, senatorii și

deputații din provincie care nu sunt cazați la unul dintre cele două hoteluri plătite
de Parlament – Hotel București și Hotel Monte Nelly – au posibilitatea sălocuiască în
chirie. Suma pe care o primesc pentru a închiria un apartament este de 81 lei pe
noapte. Adică , aproape 2.500 lei lunar.
Pe de altăparte, trebuie spus că o serie de parlamentari, au impresia – eronatăde
altfel – că statutul lor de aleși îi situeazăundeva deasupra legii. Ei nu se
considerăsalariați, și cred că nu pot fi trași la răspundere, și, în consecință,
refuzăsăse supunărigorilor dării de seamă. În atitudinea lor se întrezărește o
certăindiferențăFață de alegători. De aceea, dincolo de schimbarea sistemului
electoral – imperios necesar – este de bun augur apariția a cât mai multor rapoarte de
monitorizare a activității parlamentarilor, în acest fel aleșii obligându-se a
conștientiza puterea de care dispune societatea civilăși că , primordial, trebuie
sădea socotealăcelor care i-au trimis în Parlamentul României.
Becșenescu își batjocorește alegătorii
Imediat ce acest subiect a fost dezbătut de presa din România, deputatul PIN (Partidul
Inițiativa Națională) Cozmin Gușăa luat atitudine, anunțând că a trimis o scrisoare
liderilor PNL, PD, PSD, PRM, PC în care le cere acestora să-i determine pe
parlamentarii din partidele mai sus enumerate, care primesc bani de chirie, deși au
case în capitală, săreturneze sumele folosite în alte scopuri decât cele destinate. Ar
fi, în opinia lui Gușă, un gest moral reparatoriu.
În lista parlamentarilor care au cerut bani de chirie, deși au locuințăîn București,
apare și un deputat vâlcean – Dumitru Becșenescu. Declarația de avere a deputatului,
reactualizată, aratăcă acesta deține, în capitală, un apartament pe numele său, situat
pe Bulevardul Unirii – dobândit în anul 2004. În plus, deputatul construiește, tot în
București, și un complex de locuințe. Cu toate acestea, batjocorind banul public și
sfidând până la grotesc electoratul care i-a asigurat un loc că lduț în Parlamentul
României, Becșenescu cerșește bani de la stat, pentru chirie.
Deputatul „Rușinică „
În plus, așa cum deja știți, parlamentarul se aflăîn topul 300 al celor mai bogați
oameni din România, cu o avere estimatăla peste 30 de milioane euro. Cu o astfel de
avere, Dumitru Becșenescu conduce detașat în clasamentul celor mai bogați parlamentari
din România. În atare condiții, cât de nerușinat și lipsit de moralitate poate fi
fantomaticul parlamentar săceară- la cât de bogat este – bani pentru a locui cu chirie
în București? Ne întrebăm însă cum de este posibil ca, înainte ca acești bani (deloc
puțini) săfie alocați parlamentarilor care pretind că nu dețin locuințăîn capitala
țării, nimeni sănu verifice declarațiile de avere ale aleșilor? În cazul lui
Becșenescu, chiar și un neavenit își dăseama că deputatul are unde sălocuiască și, mai
mult, a strâns atâția bani încât își poate procura câte un apartament în fiecare
cartier al Bucureștiului.

Deputatul Dumitru Becșenescu este o figurăaproape necunoscutăpentru alegătorii
vâlceni. După ce s-a văzut parlamentar, el și-a uitat cu desăvârșire electoratul,
bântuindu-le din când în când existența, cu un papamobil pe care era lipit un afiș,
din care rânjește, zeflemitor, figura anostăa deputatului. Așadar, cum de a avut
tupeul săcearăbani alesul-invizibil (putred de bogat) pentru chirie, în condițiile în
care, nu a făcut nimic pentru județul Vâlcea? Rușinică Tot mai multe voci susțin că
Dumitru Becșenescu nu va mai prinde la viitoarele alegeri un loc de parlamentar. Este
– După cum s-a văzut – un ales total ineficient care își trateazăalegătorii cu
indiferență, insultându-le inteligența.

