SAPTAMÂNA VÂLCEANĂ PE SCURT

Biserica a început săcearărestituirea TVA-ului deductibil. Oare asta nu seamănăcu
spălarea de bani? ” Emilian Frâncu, președintele PNL Vâlcea își freacă , deja, mâinile
de bucurie ” doi oameni de afaceri, nesesizând că nu sunt singuri în încă pere,
discutau despre faptul că PS Gherasim l-ar fi împrumutat pe unul dintre ei cu suma de
100.000 Euro ” au trecut două săptămâni de când așteptăm ca Inspectoratul Județean de
Poliție Vâlcea sărăspundăopiniei publice despre legalitatea existenței a 3.046 de arme
militare ” colegii de la Academia Cațavencu l-au cam luat peste picior pe Vlădica al
nostru, PS Gherasim, ironizându-l că a ieșit la plantat de pomi în fața Prefecturii
Vâlcea ” surse din rândul preoțimii de la Patriarhie ne-au asigurat că , în curând,
vor începe mari transformă ri în episcopiile din țară ” detectivii unei firme private
investigheazădispariția unei cruci ortodoxe din aur masiv

” Sărbătorile Pascale nu ne împiedică sămai semnalăm cazuri deosebite legate de
activitatea unor conducă tori ai Episcopiei Râmnicului și Oltului. Pentru noi, cei
care am început săpătrundem mecanismul jocului de-a „sărăcia și bogăția” al unor
preoți, a devenit clar că la nivel național și în majoritatea episcopiilor țării are
loc transferul puterii spre biserică . De curând, s-a luat hotărârea de a se limita
independența parohiilor, luându-se acestora codul fiscal care le
individualizează.Acestea lucreazăcu mari sume de bani (albi și negri) folosind codul

fiscal al Episcopiilor. După mici perioade de timp, avându-se în vedere rulajul
banilor, Biserica a început săcearărestituirea TVA-ului deductibil. Oare asta nu
seamănăcu spălarea de bani? Cine controleazăfinanțele bisericilor? Guvernul Tăriceanu
a limitat controlul fiscal la Episcopii. Cunoscând că banii sunt ochiul dracului, știe
Mugur Isărescu ce se întâmplăîn Episcopia noastră?
” Emilian Frâncu, președintele PNL Vâlcea, își freacă , deja, mâinile de bucurie.
Imediat După ce democrații, foștii colegi politici de alianță, au ieșit de la
guvernare, Măndel a și început săîntocmească liste cu liberalii care îi vor înlocui pe
directorii PD din fruntea instituțiilor descentralizate, în funcții. Din informațiile
pe care le deținem până în acest moment, Frâncu a găsit, deja, un înlocuitor pentru
inspectorul-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Vâlcea, Ion Nicolăescu.
Șeful PNL vrea sățină, deocamdată, secret numele liberalului care îi va lua locul lui
Nicolăescu, considerând că trebuie săgândească în liniște schimbările pe care vrea
săle facă în rândul directorilor democrați. Un alt post vânat de mai marele penelist
este cel al directorului Agenției Județeane pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM)
Vâlcea, Iulian Răduică . Pe la colțuri se vorbește că Frâncu are o adevăratăaversiune
Față de șeful AJOFM, aversiune născutădin motive pe care, probabil, nici Măndel nu le
înțelege prea bine. Daniela Ștefoane, directorul Oficiului Județean pentru Protecția
Consumatorului (OJPC) Vâlcea, este un alt șef de instituție democrat, care se aflăîn
vizorul lui Frâncu în vederea schimbării. Un alt post vânat de boss-ul liberal este
cel de director al Direcției Apelor Olt, Toma Boncan. Menționăm că Iuliana Moise,
director Registrul Auto Român (RAR), Georgeta Săliște, director Spitalul Județean de
UrgențăVâlcea și Rodica Mărginean, director Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), sunt
și ei pe lista lui Frâncu, fiindu-le pregătitădebarcarea din fruntea din frunte
instituțiilor.
” Unul dintre membri redacției noastre s-a aflat într-un grup social din incinta Mallului River Plaza, cu ocazia unui eveniment monden important. Doi oameni de afaceri,
nesesizând că nu sunt singuri în încă pere, discutau despre faptul că PS Gherasim l-ar
fi împrumutat pe unul dintre ei cu suma de 100.000 Euro. Dar cu garanții notariale.
Dacă nu am fi ascultat înregistrarea făcutăcu mobilul, nu am fi crezut. Bogat mai este
șeful nostru de la Episcopie
” Au trecut două săptămâni de zile de când așteptăm ca Inspectoratul Județean de
Poliție (IPJ) Vâlcea sărăspundăopiniei publice despre legalitatea existenței a 3.046
de arme militare ușoare găsite în depozitul unui sereleu obscur. Dar se
preferătăcerea, accentuându-se misterul. Surse bine informate ne-au declarat că la
sfârșitul săptămânii trecute, doi „spioni” de la SIE l-au vizitat, în biroul său, pe
comisarul șef Adrian Cazan. Săfie adevăratăideea care se acrediteazăcă armele militare
erau recondiționate sub control ocult pentru a fi exportate în zonele de conflict ale
lumii? Statul român declarăcă nu face contrabandăcu arme. Atunci, de ce SIE?
” Colegii de la Academia Cațavencu l-au cam luat peste picior pe Vlădica al nostru, PS
Gherasim, ironizându-l că a ieșit la plantat de pomi în fața Prefecturii Vâlcea și a

comis o mare gafă. După ce a înfipt un brad în groapa săpatăde alții, Preasfințitul a
ținut – După cum îi este obiceiul – un mic discurs: „Acest copac simbolizeazăaderarea
noastrăla Uniunea Sovietică „. Gafăimpardonabilă, pe care nici venerabila-i vârstănu o
scuză. Informația ne-a fost transmisăde „Sovieticul Dumitrescu” care supărat nevoie
mare l-a boroșcodit pe înaltul nostru prelat, acuzându-l că l-a uitat – și nu l-a
comemorat – pe acela care i-a pus covorul în Față , pe treptele ierarhiei bisericești
ajungând episcop al Râmnicului și Oltului – Patriarhul Justinian Marina.
” Surse din rândul preoțimii de la Patriarhie ne-au asigurat că , în curând, vor
începe mari transformă ri în episcopiile din țară . Toate vizeazăschimbarea
administrației acestora, dar nu sunt ocoliți nici capii episcopali. Un apropiat al
bancherului Mugur Isărescu ne-a declarat că avându-se în vedere pensionarea lui PS
Gherasim, este propozabil în înalta demnitate bisericească Vartolomeu Andronie a fi
episcop cu reședința la Mănăstirea Cozia și PC Ion Predescu

– arhiereu vicar cu

reședința în Palatul Episcopal. Dar, se pare, mai sunt trei poftitori de scaun
episcopal: Vicențiu Grifoni (vicar patriarhal), Ciprian Câmpineanu (vicar patriarhal)
și Calinic al Argeșului. Depinde cine îi aruncă în scă ldătoare. Cât îl privește pe
vicarul Irineu, acesta este propozabil pentru a fi numit Mitropolit al Oltului. Este
mai aproape de Craiova. Dacă Teofan va ajunge patriarh, actualul Mitropolit de Olt,
aflat în grațiile lui Teoctist, cu siguranțăPS Irineu va ajunge Mitropolit la Craiova.
Ei, dar lucrurile nu rămân așa După cum se vehiculează. PS Gherasim ne va mai păstori
mult și bine, că nu-i bolnav
” Detectivii unei firme private investigheazădispariția unei cruci ortodoxe din aur
masiv, cruce pectoralăși un engolbion (semn distinct pentru ierarhie), care au
aparținut răposatului PS Iosif Gafton. Ele i-au fost luate muribundului în 1984, de
IPS Nestor Vornicescu, care a intrat în încă perea ce-l adăpostea pe cel ce se
pregătea săse ducă în ceruri, pretextând că vrea săstea de vorbăcu el între patru
ochi. Acum, Vicențiu Grifoni – vicarul de la Patriarhie are o cruce masivă, din aur,
ce valoreazăpeste 150.000 euro. Oare nu este a lui PS Iosif? Dacă rezultatul
investigațiilor va fi pozitiv, crucea și engolbionul vor intra în proprietatea
Episcopiei Râmnicului. Se vorbește că „rețeta” investigațiilor se apropie de 2
miliarde lei vechi. Scump, dar merită Și se mai spune ceva. Cică , nici nu murise bine
PS Iosif și actualul episcop Gherasim a tras clopotele mai înainte. O fi fost rău, o
fi fost bine vom vedea noi la Soroc. Fiecare cu soarta lui

