Impostorul Eugen Mihalache nu
trebuie să ajungă în Parlamentul
European

NEȘANSĂ. Mulți oameni de bună credință din județul nostru ar fi putut face carieră
politică în partide de a căror doctrină se simțeau atra și. Nu au putut să ajungă în
funcții pe care să le folosească în interesul comunității pentru că în acest județ
organizații politice au ajuns să fie conduse de lichele, de indivizi lipsiți de
caracter, de oportuniști de joasă speță. Ce om cu bun simț și educație ar vrea să fie
condus de asemenea ipochimene?
Partidul lui Popor este blestemat la Vâlcea
Â După ce ani de zile am relatat, alături de alți colegi din presa locală, despre
afacerile necurate, modul ordinar de a face politică, stilul dictatorial de a conduce
a lui Ion Nicolae (Dintele de Aur), migratorul politic și fostul cărător de geantă al
actualului primar arestat al Râmnicului, am crezut că oricine va fi ales președinte la
PPDD Vâlcea în locul lui Nicolae va fi mai bine. ” Omul negru” a fost exclus din PPDD
și a trecut în anonimatul politic vâlcean, acolo unde avea rezervat un loc
binemeritat. Numai că la PPDD nu au mai avut loc alegeri. A venit cu firman de la
sultana Man (lidera națională a acestui partid fără doctrină) un șief la Vâlcea. Unul

Eugen Mihalache. Îmbrăcat în costum, cât de cât prezentabil, mimând seriozitatea,
fostul vânzător de magazin Mihalache părea potrivit pentru a conduce – interimar –
organizația. Așa au crezut atunci colegii săi de partid din județ. Așa l-au crezut și
cei din presă, mai ales că repeta obsesiv că va ajunge deputat în Diaspora și că nu va
avea timp să se ocupe de organizația vâlceană în care se vor face alegeri. Numai că
organizația vâlceană a obținut câteva mandate de consilieri la locale. Și Mihalache a
prins gustul banilor. Încârdă șit cu un personaj sinistru, care altădată gestiona bani
strân și de gunoierii lui Prigoană prin județ, adică cu madam Simoiu, liderul
interimar navetist Eugen MihalacheÂ

a ajuns să aibă controlul organizației. La

București s-a dat pe lângă cine trebuia să obțină autoritate în desemnarea
candidaților pentru alegerile parlamentare. Pe plan local nimeni nu șitia și nu șitie
nici acum câți bani au intrat de fapt în partid (Alooo, madam Simoiu, ați fost
contabilă, nu șitiți că un partid trebuie să țină evidență contabilă la zi!?).
Mihalache se visa mare deputat pe Diaspora. A păcălit mulți români de dincolo să-l
susțină financiar. Cel mai tare l-a păcălit însă pe un român cu suflet mare dar naiv
pe numele său Liviu Lipot. Plecat imediat după revoluție în Italia, acesta ajunsese să
aibă o mare societate de transport marfă și persoane și mulți salariați. În loc să îi
ofere acestuia postul de candidat în Diaspora al PP DD (așa cum era logic) l-a convins
pe Lipot să vină și să candideze în Vâlcea. Unde în Vâlcea? Păi. în cel mai nașpa
colegiu electoral pentru PP DD – Colegiul Râmnicu Vâlcea Nord. Aici era evident că
bătălia dintre fostul primar Romeo Rădulescu – candidat al ARD și cea dintre
candidatul USL, indiferent cine ar fi fost el, lăsa puține voturi disponibile pentru
PP DD. Cu atât mai puțin pentru un candidat al partidului lui Diaconescu care nu avea
nimic: nu avea relații pe plan local, prieteni, nu era născut aici, nu studiase aici,
nu avea notorietate pe plan local. Pentru Mihalache nu a contat decât că Liviu Lipot
avea bani. Bani pentru a- și face campanie aici dar și bani pentru a susține campania
lui Mihalache în Diaspora. Tot marele manager politic cum se autointitulează tovarășul
Mihalache a nemulțumit profund organizația locală aducând să candideze fel de fel de
oameni în Vâlcea. Un român fugit în SUA cu mulți ani în urmă și trecut bine de 70 de
ani, o tanti afaceristă din Botoșani, un trică – Marinică (care a și dezertat din
partid după ce a ajuns deputat). Nimeni nu îi șitia pe acești oameni. În Vâlcea erau
membri care luptaseră pentru acest partid, care crezuseră că Dan Diaconescu este o
soluție, care intraseră în conflict cu liderii partidelor vechi. Erau oameni care își
cheltuiseră din timpul lor, din puținul venit care îl aveau, care aveau speranțe.
Mihalache le-a spulberat speranțele. La unii le-a mâncat banii și la alții le-a
distrus munca.
Pentru că acum, împotriva logicii, a oricărui statut, Eugen Mihalache îi execută,
excluzându-i din partid pe toți cei care nu sunt cu el. Mai ales pe consilierii
locali. Aceștia își văd astfel pierdute mandatele, dar supleanții care le iau locul
devin membrii fideli lui Mihalache. Pentru că impostorul parașutat în Vâlcea de acest
partid SRL vrea să ajungă președinte județean ales. E primul pas spre ceea ce
frecătorul de mentă de prin Parlament (unde a primit o sinecură de consilier al unui
senator) dorește să obțină. Adică un mandat de europarlamentar. Pentru aceasta însă

are nevoie de bani ca să dea celor care conduc partidul la București, de o poziție de
lider județean – culmea – interimar și în Argeș unde a reu șit să dezbine atât de bine
organizația de parcă ar fi fost coleg cu Ion Iliescu pe timpuri la Moscova, la cursul
de ” Diversiuni-intoxicări” .
Â ” Ori impostorul, ori noi”
Â Un membru vechi al organizației spune că ar trebui ca nimeni să nu mai dea nicio
cotizație: ” Ar trebui să ne vedem doar la domnul Butnaru la birou. El este senatorul
nostru. Și să nu îi mai băgăm în seamă pe Mihalache și Simoiu. Să-i lăsăm singuri la
sediul pe care l-au luat cum l-au luat. Mi-e ru șine că tot orașul vorbește că
nemernicul acesta l-a șiantajat pe domnul președinte Ion Cîlea ca să îl pună în CA la
CET. A ajuns acolo prin munca noastră și consilierii județeni sunt niște marionete ale
acestui nemernic pentru că îi amenință și pe ei că îi dă afară din partid și nu mai
sunt consilieri dacă nu fac așa cum zice el” . Cel care vorbește astfel are însă
curaj. Nu are ce pierde. Consilierii se tem, însă, de acest individ malefic pe care
jurnaliștii adevărați din Vâlcea, cei care iubesc adevărul, au început deja să-l
demaște în timp ce acei care iubesc banul au început să îl spele. Pentru noi este,
însă, de neconceput atitudinea senatorului Butnaru, un om care chiar a muncit în acest
partid. Butnaru ar trebui să îi spună clar acestei Alice Man: ” Ori noi, ori
Mihalache!” În fond și la urma urmei nu are nimic de pierdut pentru că este evident că
acest hibrid de partid nu va mai avea loc în viitorul Parlament. Capitalul electoral
nu se poate păstra promovând haimanale politice.
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