Liderul Partidului Stangii Unite a
fost batut de primarul de la
Mateesti

Vineri, 26 mai, în jurul orei 20.30, liderul organizației județene a Partidului Stângii Unite (extra parlamentar)
Ilarian Sindie, se aﬂa în centrul comunei Mateești, stând de vorbă cu Petre Mocanu și Victor Stanciu, cetățeni ai
acestei localități. După cum ni s-a relatat, discuțiile s-au purtat în jurul doctrinei acestui partid și cei doi au
primit câte un exemplu din ziarul partidului intitulat „Santinela”. La puțin timp, lângă grupul celor trei a oprit
autoturismul primăriei, la volan aﬂându-se primarul localității, Nicolae Stănișor. Fără cuvenita politețe
determinată de întâlnirea dintre doi oameni, Stănișor s-a repezit la Ilarian Sindie și apucându-l de cravată a
început să-l strângă cu ea de gât. La opoziția victimei, el i-a rupt chiar și că mașa, acuzându-l, prin zgomote și
larmă, printre înjurături și invective, că ar face propagandă electorală interzisă pe raza comunei condusă de el.
Iată ce ni s-a declarat: „Stăteam la discuții cu doi cunoscuți de-ai mei. Printre altele i-am rugat să ducă un
număr de ziare liderei organizației noastre din Mateești. Primarul Stănișor s-a dat jos de la volanul mașinii, beat
de deabia se mai ținea pe picioare. A început să mă înjure și să mă acuze că fac propagandă fără aprobare lui,
încă lcând legea.
Ca să-mi arate că el este tare și mare în comună s-a repezit și m-a luat de cravată, strângându-mă de gât cu
ea. M-a lovit de nenumărate ori și mi-a rupt că mașa. Eu nu am ripostat, menținându-mă doar în apărare. Cu
greu a fost potolit din furia ce l-a cuprins. Martorii vor spune asta la anchetă. Ceea ce mă intrigă este faptul că
nimeni dintre oﬁcialii comunei nu a vrut să consemneze evenimentul. Ba, mai mult, șeful de post a refuzat să-l

testeze cu ﬁola alcoolscop, cu toate că a condus mașina pe drumul public”. Fapta ce ne-a fost adusă la
cunoștință este de necrezut și pare că s-a petrecut într-o țară bananineră. Dacă onor conducerea județului,
oamenii legii sau puterii politice ar manifesta respect pentru cetățenii județului, primarului Nicolae Stănișor i sar întocmi dosar penal. Liderul PSU Ilarian Sindie nu a încă lcat legea, principiul egalității șanselor ﬁind activ și în
politic, chiar și în cazul partidelor extra parlamentare. De asemenea, o anchetă privind „neutralitatea” șefului
de post nu ar ﬁ decât în spiritul și litera legii. Precedentul a fost creat, iar alegerile se apropie. Acum a luat
bătaie liderul PSU. Cine urmează?
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