Șeful poliției vâlcene se dă
portocaliu

Apariția la cârma Inspectoratului Județean de Poliție a chestorului Ion Stoica a
tulburat și mai rău apele învolburate ale instituției. Mai ales că domnul chestor
venea la Vâlcea cu tinicheaua permiselor false de coadă. Fiind supus criticilor,
credem noi constructive, din Vocea Vâlcii, Ion Stoica a tăcut mâlc, neavând niciun fel
de reacție. Ne-am spus că și tăcerea este un răspuns și nu am mai dat importanță
subiectului. Sinceri să fim l-am bănuit pe chestorul Stoica de multe defecte, însă nu
l-am crezut laș. Fiind criticat de bi-săptămânalul nostru, ne-am așteptat că, dacă are
ceva de spus, să ne contacteze și cu siguranță, punctul său de vedere ar fi avut loc
în paginile ziarului nostru. Numai că domnia sa a ales să se adreseze unei publicații
din județul Argeș, de parcă noi ne-am fi adresat argeșenilor și nu vâlcenilor. Iată ce
declara domnia sa în ziarul Ancheta: „Este vorba despre un singur material care a
apărut în ziarul „Vocea Vâlcii”. De fapt, ei s-au supărat pentru că au cerut o
informație referitor la niște date cu caracter personal care nu puteau fi date
publiciÂtății și ca atare au preluat un material dintr-un ziar din Argeș. Eu nu am
avut nicio implicare în „Mafia permiÂselor”, nu l-am sunat niciodată pe Vlăsceanu. Din
contră, el m-a sunat o dată pe mine. Toată povestea a început de la Nicolae Baciu cu
care am avut mai multe divergențe, dar care acum, când și-a atins țelul și este iară
și șief, m-a sunat să mă felicite că sunt inspector-șef și să-mi spună că nu mai are
nimic cu mine. În Vâlcea, sunt vreo 30 și ceva de publicații, însă, așa cum îmi spunea

și prefectul de aici, ziarul în care am apărut și eu este cel care critică actuala
putere. Probabil că mă asimilează și pe mine actualei puteri și de aceea mi-au dedicat
acel articol”.

