Mihalache, dă, bă, banii înapoi!

În numărul trecut am prezentat sesizarea profesorului Vasile Enache – consilier local
și vicepreședinte al organizației municipale Rm. Vâlcea a PP al lu’ DD, prin care
acesta și-a anunțat șiefii din București despre dezordinea financiară a organizației
în fruntea căreia se află și el, precum și faptul că liderul interimar Eugen Mihalache
încasează, prin concubina sa politică Maria Simoiu, sume mari de bani cu titlu de
cotizații (de la consilierii comunali – 300 de lei și consilierii județeni „1000 de
lei, lunar), fără să li se taie chitanțe și nu se șitie ce fac indivizii aceștia cu
banii. Expresia din titlu aparține lui Gigi Becali și a făcut cariera în media
românească, atunci când există astfel de oameni incorecți și bănuiți a fi infractori.
Da, infractori, pentru că banii încasați fără chitanță sunt ilegali și cei care fac
așa ceva ajung în fața instanțelor de judecată. Eugen Mihalache, de și și-a găsit un
spălător în media locală, este un infractor și nu o persoană onorabilă și demnă de
calitatea de șief de partid. În condițiile în care în loc să lămurească situația, și-a
influențat șiefii de la București să-i pună pumnul în gură reclamantului, dându-l
afară din partid, considerăm că este un infractor. Așa cum am promis, transmitem un
semnal de alarmă pe adresa Parchetului Județean Vâlcea, spre a- și îndrepta atenția
asupra acestui caz, pentru a se limpezi situația și a se întrona disciplina fiscală și
în partidul lui Dan Diaconescu. Alăturat, publicăm „integral â€“Â

scrisoarea fostului

vice Vasile Enache, pe care o dorim să fie considerată drept denunț penal. Oricât ar
încerca Mihalache să- și îndrepte imaginea prin ziariști specializați în ” spălări de

cadavre politice” , legea tot îl va pedepsi. Oamenii își vor banii înapoi, Mihalache!
Nu ne lăsăm influențați și chiar ne distrează acțiunea unui ziarist local de a-l ”
spăla” pe liderul PP al lu’ DD, fiind obișnuiți deja ca el să ne fure subiectele
documentate de noi și să le transfigureze sau escamoteze în interes personal și nu
general, ca să spună cititorii săi că a făcut și el presă, de-a lungul acestor
timpuri. Presă muncită de alții și furată de el, mult stimatul nostru coleg de
breaslă! Noi l-am mai atenționat odată să renunțe la astfel de practici, dar tot nu
vrea. Însă, lumea Vâlcii s-a lămurit de el. În atare situație, hazul nu ni-l mai putem
stăpâni. Așteptăm, cu nerăbdare, replica lui de doi bani la cele arătate acum opiniei
publiceȘi nu va întârzia mult, după cum s-a obișnuit să scrie noaptea și să publice
dimineața răspunsuri prin care nu se disculpă ci se acuză.Â

Romeo POPESCU

În atenția doamnei Simona Man – președinte PP-DD
Â Subsemnatul Enache I. Vasile, profesor, vicepreședinte în organizația municipală Rm.
Vâlcea, vă aduc la cunoștință următoarele:
– în nenumărate rânduri, atât eu cât și alți colegi din organizația locală și chiar
din organizațiile locale din cadrul organizației județene a PP-DD (Rm.) Vâlcea am
solicitat personal domnului Eugen Mihalache, președinte interimar al organizației
județene Vâlcea, să ne prezinte situația financiară a organizației pe care o conduce
de 1 an de zile. Situația financiară constă în sumele încasate cu titlul de donații de
către doamna Simoiu Maria, se-cretar executiv interimar județean, numită de domnul
președinte interimar. La șiedința din 20 iunie anul curent i-am solicitat din nou în
mod expres, alături de alți colegi, să ne prezinte situația financiară cu sumele
încasate și cheltuite de organizația județeană Vâlcea a PP-DD. Menționez că la această
șiedință au participat organizația municipală Rm. Vâlcea și alte 30 de organizații din
colegiul Vâlcea sud și consilieri locali și județeni. Aceștia plătesc lunar aceste
sume de bani în cuantum de 30 la 100 lei lunar doamnei Simoiu Maria. Pentru aceste
sume încasate nu s-a eliberat niciodată chitanță și nimeni din toată organizația
județeană a PP-DD Vâlcea nu cunoaște sub ce formă sau sub ce titlu au fost încasate și
cheltuite. Menționez că această situație trenează încă de când a fost numit ”
interimar” acest domn Eugen Mihalache. Acesta mi-a răspuns la început în mod evaziv
evitând un răspuns concret, după care văzând acest fapt l-am întrebat în mod direct
să-mi răspundă care este motivul pentru care nu prezintă situația financiară a
organizației județene pentru că altfel ” se subînțelege că dumnealui a încasat acești
bani” . Drept răspuns s-a enervat, a dat cu pumnul în masă, m-a jignit spunându-mi ”
cavalerul alb” și a afirmat că ” ce mă f**i la icre cu această treabă” , amenințândumă că voi fi dat în judecată. Menționez că a dispus să se consemneze în procesul
verbal de șiedință faptul că eu l-am acuzat că a luat banii. La această șiedință, ca
de altfel și la altele, a lipsit doamna Simoiu Maria „secretarul executiv. După
șiedință, mai mulți colegi l-au întrebat din nou acela și lucru și dumnealui le-a
răspuns că nu are angajat un contabil-trezorier, conform statutului și legii, care săi țină evidența contabilă, întrucât nu are cu ce-l plăti. Dacă lucrurile stau așa, și

până în prezent organizația județeană a PP-DD Vâlcea condusă interimar de 1 an de zile
de domnul Eugen Mihalache nu are angajat, indiferent sub ce formă, un contabil pentru
a ține evidența contabilă și a răspunde de situația financiară a organizației județene
Vâlcea a PP-DD, vă informez că această faptă este penală și atrage răspunderea în mod
direct a domnului președinte interimar și a doamnei secretar executiv interimar Simoiu
Maria. Colateral, acest lucru ar fi un dezastru pentru toată organizația județeană
Vâlcea, pentru că aceste fapte vor ajunge publice. Vă mai informez că vine foarte rar
la șiedințe, nu a făcut nimic în cadrul organizației, de fiecare dată a generat
scandaluri și conflicte între membrii partidului luând decizii de unul singur în
disprețul total al membrilor organizației, președinților organizațiilor locale din
județ, ba chiar i s-a replicat de câțiva colegi că nici pe timpul lui Ceaușescu nu ni
se băga pumnul în gură. Menționez că tot pentru faptul că i-a cerut acela și lucru,
adică să prezinte situația financiară a organizației județene, domnul Mircea Iova a
fost schimbat din funcția de prim-vicepreședinte al organizației județene. Consider că
aceste două persoane, respectiv Eugen Mihalache și Simoiu Maria, au interese ascunse
și oculte intereselor PP-DD, dovada că de fiecare dată după șiedințe acesta (Eugen
Mihalache) poposește la locuința doamnei Simoiu Maria. Având în vedere situația
creată, pe lângă alte situații de acest gen care s-au derulat și se derulează în
cadrul organizației județene, vă solicit următoarele:
– clarificarea situației financiare a organizației județene a PP-DD Vâlcea (încasări
„cheltuieli contabile);
– evidența contabilă lunară, semestrială și actuală, pe această perioadă cât a trecut
de când este președinte interimar domnul Eugen Mihalache și secretar executiv doamna
Simoiu Maria;
– înlocuirea de urgență a celor două persoane din cadrul organizației județene (Eugen
Mihalache și Simoiu Maria);
– numirea unei alte persoane în funcția de președinte interimar din cadrul
organizației județene.
Aștept răspuns urgent din care să aflu măsurile luate.
Â Către Comisia de Etică și Litigii a PP-DD București
Â CONTESTAȚE
Subsemnatul Enache I. Vasile, domiciliat în localitatea Bujoreni nr. 209, județul
Vâlcea, consilier local al PP-DD în cadrul Consiliului local Bujoreni, membru al
organizației PP-DD a municipiului Rm. Vâlcea în funcția de vicepreședinte interimar în
Biroul Executiv local al Organizației locale a PP-DD în temeiul articolului 19,
aliniatul 2, formulez contestație împotriva hot. nr. 176 din 16.07.2013, comunicată de
către secretariatul executiv al Organizației județene Vâlcea prin persoana doamnei

Simoiu Maria, secretar executiv interimar, personal, la data de 08 august 2013, la
sediul Organizației județene a PP-DD Vâlcea.
Motivele contestației:
(â€¦)
Hotărârea a fost luată în baza notei de fundamentare depusă la Secretariatul General
al PP-DD, la propunerea Biroului Județean Vâlcea.
Biroul

Permanent

Județean

Vâlcea

nu

s-a

întrunit

în

șiedință

ordinară

sau

extraordinară și nu a adoptat propunerea de excludere a subsemnatului și a domnului
Popa Petre „președinte al Organizației locale Popești, județul Vâlcea.
Mai mult, nici Organizația locală municipală Rm. Vâlcea din care fac parte nu a
stabilit în sarcina mea vreo faptă care să impună sancțiuni disciplinare pe linie de
partid.
(â€¦)
La șiedința din 20 iunie 2013 a Biroului Permanent Județean care a avut loc în sediul
Organizației municipale Rm. Vâlcea în prezența a peste 30 de organizații locale din
Colegiul Sud și Organizația municipiului Rm. Vâlcea, am solicitat președintelui
interimar județean al PP-DD Vâlcea în persoana domnului Eugen Mihalache să prezinte
situația financiară a Organizației Județene, îndeosebi cu privire la sumele ce se
plătesc de toți consilierii, lunar, cu titlu de donații.
Domnul președinte s-a enervat, a început să țipe, să tremure, m-a jignit, mi-a adus
injurii și a afirmat că mă va da în judecată.
Solicitarea mea se întemeiază pe disp. Art. 10 litera m din Legea 14/2003 de
organizare și funcționare a partidelor politice în care se stipulează expres că orice
statut al unui partid politic trebuie să cuprindă în mod obligatoriu modul de
administrare a patrimoniului și sursele de finanțare stabilite în condițiile legii,
dispoziție care se regăsește în art. 91 și 94 din statutul PP-DD.
Față de această situație, respectiv, a nerespectării acestor dispoziții legale și
statutare am solicitat lămuriri și intrarea în legalitate a Organizației Județene
Vâlcea a PP-DD cu privire la activitatea financiară. Mai precizez că domnul Eugen
Mihalache a afirmat în fața mai multor membri ai PP-DD Vâlcea că nu are un contabil la
Organizația Județeană Vâlcea întrucât nu are bani ca să-l plătească.
Dacă lucrurile stau în acest fel este foarte grav întrucât această faptă poate duce la
încetarea activității la PP-DD și antrenarea răspunderii penale a conducerii
organizației județene a PP-DD Vâlcea.

Precizez că până în prezent pentru donațiile depuse de mine cât și de ceilalți
consilieri „lunar, nu a fost eliberată nici o chitanță de către doamna Simoiu Maria
„secretar executiv al Organizației Județene a PP-DD Vâlcea. (â€¦) 12.08.2013
Â

