SĂPTAMÂNA vâlceană PE SCURT

Cu toate că , ani de zile, Ion Nicolae i-a lins umil servieta șefului său de partid
Emilian Frâncu și a apărut de zeci de ori la televizor ca să-și facă imagine, „Dinți
de Aur” nu a reușit sătreacă de piciorul broaștei în sondaje ” se zvonește că liderul
PRM Vâlcea, Nicolae Pătru, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean, este foarte
supărat în ultima perioadă . Pe lângă faptul că a rămas fără scaun la CJ, este certat
la cuțite cu prefectul Anuța Handolescu și aproape toată lumea îl evită” nemulțumităde
faptul că în ziua când și-a trimis subordonații la Inspectoratul Județean Școlar
Vâlcea cei doi inspectori adjuncți erau în concediu medical, Svetlana Preoteasa a
început sădea tot felul de declarații în presa centrală

” Un sondaj intern de ultim moment al PNL Vâlcea aratăcă Ion Nicolae, „Dinți de Aur”
ar lua, în cazul în care duminica viitoare ar fi alegeri pentru Primăria Râmnicului,
mai puțin de 2%. Rușinos. Cu toate că , ani de zile, Nicolae i-a lins umil servieta
șefului său de partid Emilian Frâncu – care l-a plimbat ca pe sfintele moaște peste
tot, în speranța că va ajunge la sufletul electoratului – și a apărut de zeci de ori
la televizor ca să-și facă imagine, „Dinți de Aur” nu a reușit sătreacă de piciorul
broaștei în sondaje. Desigur, nu ne așteptăm ca „Măndel” sădea publicității acest
sondaj de opinie, în care apar cu procente foarte mici în preferințele alegătorilor
râmniceni, și alți liberali de marcă că rora liberalul-șef le-a dat funcții mari în

partid doar ca săle închidăgura. Nu vom da nume, pentru că cei care se simt vizați vor
lăsa, cu siguranță, ochii în pământ. Dacă și După acest sondaj de opinie (care suntem
siguri că reflectăadevărul), Nicolae „Dințișor” se mai viseazăprimar înseamnă că ori
nu are simțul ridicolului câtuși de puțin, ori trăiește într-o realitate virtualădin
care nu mai are scă pare. Cel mai grav este că Nicolae trăiește în această stare de
latențăspirituală(în care se aflăde-o viață), indusăde Emilian Frâncu, deliberat.
Câteodatăeste distractiv, pentru un privitor obiectiv, săvadăcum „Măndel” face un
bășcă lie permanentăde Nicolae, pe care-l minte, cu zâmbetul pe buze, că are șanse
sădevinăprimar chiar și la 2%. Îmbătat de iluzia puterii, „Dintele” se viseazăde pe
acum primarul municipiului, și nu vede că pământul pe care calcă s-au că scat niște
gropi imense, în care va că dea foarte curând. Nicolae este o nulitate din punct de
vedere politic, iar nonvalorile nu au ce că uta în funcții de genul celora la care
viseazănedemnul urmaș al lui Brătianu. Locul lui este tot în mină, acolo de unde l-a
luat Frâncu, crezând că poate îl face mare politician. Un individ care a muncit toată
viața în beznă, în luminănu poate decât săbâjbâie.
” Se zvonește că liderul PRM Vâlcea, Nicolae Pătru, fostul vicepreședinte al
Consiliului Județean, este foarte supărat în ultima perioadă . Pe lângă faptul că a
rămas fără scaun la CJ, este certat la cuțite cu prefectul Anuța Handolescu și aproape
toată lumea îl evită. Mai nou, îi dispar și ziarele de la birou. Semn, crede el, că
este o conspirație împotriva sa pusăla cale de președintele CJ, Dumitru Bușe și mai
ales de noul vicepreședinte, liberalul Cristian Buican, pe care-l urăște de moarte. Se
pare că , în fiecare dimineață, liderul peremist se „cultivă” citind ziarele locale,
dar mai ales „Tricolorul”, oficiosul PRM-ului. Pentru că este puțin pregătit politic,
Pătru nu prea e în stare să-și stabilească singur temele de discuție din desele și
plictisitoarele sale conferințe de presă. Nici la capitolul idei personale nu stădeloc
bine, motiv pentru care citește cu nesaț toate articolele din ziarul „Tricolorul” pe
care le adapteazăpentru întâlnirea cu jurnaliștii vâlceni. Pentru că nu putea
săgăsească un vinovat, l-a acuzat de furtul ziarelor, pe Cristian Buican. Este lesne
de înțeles de ce l-a găsit vinovat tocmai pe Buican, pentru că invidia îl macinăde
când scaunul i-a fost luat, pe drept, chiar dacă el susține contrariul. Așadar, avem
de-a face cu un plagiator, care nu are idei proprii și că ruia îi e greu săse exprime
fără săse fi inspirat, mai întâi, din Tricolorul. Vrea, cu tot dinadinsul,
sădevinăcopia fidelăa lui Corneliu Vadim Tudor și, După cum se manifestăpolitic, nu
este departe de cel pe care-l idolatrizează.
” „A dat boala în inspectorii școlari generali! Toți suferăde inspectorităgeneralistă,
de chiulangealăcronică ! Sunt îngrozităde ce îmi transmit oamenii trimiși în
teritoriu! E un dezastru în toate inspectoratele școlare verificate de minister” –
aceasta este declarația Zvetlanei Preoteasa, o profesoarăvâlceancă ajunsă, printr-o
ironie a sorții, ministru secretar de stat în învățământul pre-universitar,
datăreporterilor cotidianului național „Gândul”. Așa cum era de așteptat, liberala
Preoteasa nu putea sănu se lege în declarațiile sale și de inspectorii vâlceni. până
la urmă, aici este durerea ei… Nemulțumităde faptul că în ziua când și-a trimis

subordonații la Inspectoratul Județean Școlar Vâlcea cei doi inspectori adjuncți, Ion
Gava și Gabriela Ene, erau în concediu medical, Svetlana Preoteasa a început sădea tot
felul de declarații în presa centrală. Ea i-a acuzat pe cei doi că se feresc de
control. Mai mult, surse liberale din Inspectoratul Școlar Vâlcea ne-au mărturisit că
aceasta ar fi afirmat că nu se va lăsa până nu-i va demite pe Gabi Ene și Ion Gava.
Așadar, în curând o altăechipăministerialăde control va poposi în inspectorat, însă de
data aceasta va „tăia în carne vie”. Cel puțin așa asigurărăzboinica liberalăce a
ajuns, din întâmplare, ministru secretar de stat.
” Demiterea a doi directori de la Administrația Protocolului de Stat a scos la
ivealăafaceri de milioane de euro, încheiate la prețuri de zeci de ori mai mari. Unul
dintre exemple este un contract de acum șase ani, pentru cumpărarea aparatelor de
tipărire a pașapoartelor. În urma depistării fraudei, șefa serviciului pașapoarte,
Ecaterina Savu și directorul economic al regiei, Emilia Șerban au fost demiși.
Contractul a fost încheiat, în 2001, între RAAPPS și o firma germanăpentru realizarea
unui nou model de pașaport românesc, cu elemente de siguranțăcorespunzătoare
cerințelor Uniunii Europene. Din 2001 până în aprilie 2007, regia a încheiat 11 acte
adiționale prin care valoarea contractelor de furnizare a produselor consumabile a
fost majorată. Din documente rezultăcă un calculator sau o imprimantăcosta aproximativ
14.000 de euro, un aparat foto aproximativ 9.000 de euro, iar un scanner 2.200 de
euro. După ce neregulile au fost descoperite, Regia și firma furnizoare au convenit că
este vorba despre o „mică neglijență”, iar valoarea suplimentarăa contractului a fost
redusăla 350.000 de euro. Secretarul general al Guvernului susține însă că și noua
ofertăconține prețuri de patru ori mai mari decât cele de pe piață. În replică ,
directorul economic al regiei spune că este nevinovat întrucât plata contractului nu
s-a realizat. Totuși, s-a dat un avans din contract, de 25%.
” Mai zilele trecute, Procurorul general al României a spus răspicat că Parchetul nu
are aparaturăsăasculte telefoanele. Este prima reacție a Laurei Codruța Kovesi, După
dezvăluirile apărute în presă, conform că rora Serviciul Român de Informații nu ar fi
singura structurăcare înregistreazăconvorbiri telefonice. Procurorul general, Laura
Codruța Kovesi susține că deși legea permite și ministerului public săfacă
interceptări telefonice, acest lucru nu este posibil, pentru că nu existămijloace
tehnice. Informații potrivit că rora SRI transmite că tre DNA informații obținute în
urma interceptărilor telefonice, au apărut și în presă. Nici în cadrul audierilor de
la Comisia „Voiculescu”, Radu Timofte nu a negat posibilitatea ca Direcția
NaționalăAnticorupție sădeținăaparaturăde ascultare, dar a precizat că SRI nu are
cunoștințăde așa ceva. Fostul șef al SRI a declarat că au fost situații în care DNA a
solicitat transmiterea directăa semnalelor de ascultare telefonică , în cazurile în
care cei monitorizați de serviciile secrete erau implicați și în dosare aflate la
Direcția Anticorupție. Potrivit unor surse, și generalul Gheorghe Zamfir a recunoscut,
în fața Comisiei parlamentare „Voiculescu” că SRI nu mai este singurul serviciu care
înregistreazăconvorbiri telefonice, printr-un suport tehnic. El susține că acest lucru
este făcut și de DNA, DIICOT, SIE și de Direcția Generalăde Informații din Ministerul

de Interne. În replică la dezvăluirile de până acum, SRI a ținut săprecizeze că este
singura instituție autorizatăsăintercepteze comunicații telefonice, iar celelalte
instituții sunt obligate săcearăasistența Serviciului. Mai exact, DNA, SIE, Direcția
Generalăde Informații și Protecție Internădin cadrul MIRA și Direcția de Combatere a
Crimei Organizate din IGPR, se adreseazăSRI pentru aplicarea autorizațiilor de
interceptare, apoi preiau fișierele audio prin echipamentele tehnice proprii și le
transformăîn fișiere scrise.

