Un impostor politic la curtea ”
regelui” PDL Vâlcea

Știm cu toții că meleagurile noastre natale au zămislit un cântăreț de manele
arhicunoscut, supranumit ” Adi de la Vâlcea” . Așa și-a stabilit el numele de scenă și
așa este nominalizat în toate topurile muzicii de gen, cunoscut, tot astfel, în rândul
etniei din care provine. Ne și întrebam când o să se mai nască un „” cineva” de la
Vâlcea” și iată că nu a trecut mult și în presa dintr-un alt județ și-a făcut
prezentarea un așa zis ” Vali de la Vâlcea” – numele de scenă politică al unui
necunoscut, venit la noi acasă ca să ” se implice în relansarea activității
organizației județene de partid portocaliu care, în prezent, nu are rezultate foarte
bune” . Da, ați citit bine. Așa a afirmat individul ce răspunde la numele din buletin
de Valentin Adrian Iliescu, venit în Rm. Vâlcea, ca trimis al organizației de la
centru, membru al PDL Sector I, din București, pentru a ajuta la victoria primarului
interimar Romeo Rădulescu, la Primăria municipiului Rm. Vâlcea. Dar alegerile au
trecut și individul a prins drag de noi. Victoria pedelistului Rădulescu nu a fost
rezultatul plimbărilor” trimisului de la Centru” , în campanie, prin municipiu și
prezența lui nu a revigorat cu nimic în lupta politică remarcabilă a pedeliștilor de
sub comanda lui Mircia Gutău și, mai apoi, a lui Dorel Jurcan. Insulta care a adus-o
Iliescu membrilor PDL Vâlcea este foarte mare, afirmând în fața șiefilor săi de la
București că organizația vâlceană nu prea are rezultate bune în activitate, că este
slab condusă de Jurcan et co., că trebuie întărit managementul politic etc. Aceste
afirmații au condus la transferul fostului deputat și președinte al P.D.L. Giurgiu –

șief al Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, la Rm. Vâlcea. La noi, o să i
se refuze transferul cerut, pentru că toți ” bepejiștii” consideră că avem și noi
lăudăro și noștri, vedete afirmate și mincino și profesionalizați, așa că unul nou nu
ar mai putea da strălucire imposturii relevate. Ca în orice partid și la pedeliștii
vâlceni sunt uscături, drept urmare, nimeni nu se mai apucă acum să recicleze și
surcelele nou venite. Lăudărosul Fără a se prezenta cuÂ

cererea de transfer la

liderul Dorel Jurcan sau în fața membrilor Biroului Politic Județean PDL, ca să spună
ce vrea și pentru ce se deplasează în teritoriu, convocând la discuții membrii
organizațiilor portocalii din județ, Iliescu s-a și apucat să desfășoare vizite,
însoțit de un primar nesemnificativ și obedient imposturii, dar și de un politician
nou venit în PDL din acela și partid de unde a venit și Iliescu, de la PSD. Evident,
lucrul acesta s-a aflat și a deranjat. În justificarea prezenței sale, ministrul (?!)
și-a anunțat auditoriul prezent la Berbești, Sinești, Câineni etc. căÂ

” primul

ministru Emil Boc și, totodată, președinte al Partidului Democrat Liberal l-a
solicitat în relansarea activității organizației județene de partid care, în prezent,
nu are rezultate foarte bune” , ceea ce s-a dovedit a fi o mare minciună. La fel, în
comuna Câineni, Munchausen-ul de PDL i-a promis primarului că-i va aduce, de la
guvern, suma de 30 de miliarde de lei, pentru dezvoltarea comunală. Așa, pe ochi frumo
și și cu ” puterea” sa de jupân portocaliu, spre desconsiderarea restului de primari
pedele, pesede și liberali. Se umflaseră mușchii pe el. Este adevărat că dreptatea
este numai pentru căței, dar vremea recesiunii ce ne bântuie obligă la echitate și la
dreptate și nu la abuzuri și favoritisme, demne de Codul Penal. Este de mirare că
liderii vâlceni ai PSD și PNL nu au luat, până acum, atitudine și că președinții
organizațiilor pedeliste din județ, altele decât cele amăgite de Iliescu, nu îl iau de
ciuf și nu îl trimit acasă la el, unde este privit cu suspiciune și desconsiderare
pentru trecutul lui PRM-ist, PUNR-ist și PSD-ist. Dacă la conducerea organizației
vâlcene mai era Mircia Gutău, pentru cele făcute, Iliescu primea drept cadou două
aripi, un motor de propulsie cismotronic în spate și zbura de unde a venit. Nu-i loc
de vedete, mincino și, lăudăro și și calomniatori, la Rm. Vâlcea! Lauda prostului
Desigur, sintagma intertitlului nu-l vizează pe Valentin Iliescu, ci doar pe aceia
care se iau la trântă cu ziariștii, îi calomniază și îi desconsideră, impunând
dictatorial tămâierea lor de vii și laudă pentru nimicul ce sunt. Iliescu încă nu a
ajuns în stadiul acesta, dar nici mult nu mai are. Pentru faptul că a fost criticat în
ziarul nostru, el și-a permis să profereze mai multe expresii supuse sancțiunii
instanței de judecată, la adresa noastră, dar numai pentru atât nu ne prindem mintea
cu el. Și șitiți de ce? Omul este obișnuit să fie lăudat prin și de ziare,
semnificative fiind articolele comandate în ziarul ” GIURGIU news” , unde se pot găsi
peste 55 de articole de laudă și de vedetism politic, probă de ” pupincurism precizie
avansat” . Ei bine, la noi, în Vâlcea, nu se practică sportul ăsta. Pute și este
desconsiderat de cititori. Vă redăm, mai jos, o probă de laudă iliescentistă
curcubitacee: ” Nu am venit la Giurgiu ca să am de unde pleca. Și dacă Dumnezeu nu a
mai vrut să fiu parlamentar poate o să vrea să fiu prefect de Giurgiu (nu a vrut, nici
aici! – n.r.). Pentru liniștea tuturor prietenilor care se gândesc aproape zilnic la
mine și-mi dedică spații ample prin ziare.” – citat dintr-o declarație împăunătoare a

fugarului din București, aterizat, tot prin fugă, în municipiul nostru. Pe fondul
declarației de mai sus, schimbați, vă rugăm, Giurgiu cu Rm. Vâlcea și veți afla ce
vrea individul de la noi. ” Pofticiosul” criticat Iată fragmente din articolele
giurgiuvene, cu referire la ” puternicul” parașutat politic: ” După alegerile locale
și parlamentare din 2008, când partidul a obținut cel mai bun scor din 1990 încoace,
fără a se mai situa pe primul loc și mult în urma P.N.L, Valentin Iliescu, care și-a
pierdut și postul de deputat a fost înlăturat de la conducerea organizației județene a
Partidului Democrat Liberal” . ” În ciuda declarațiilor liderilor PDL Giurgiu, relația
din interiorul partidului a avut și poticneli serioase. Certuri, neînțelegeri,
discuții aprinse. Despre funcții, despre fuziunea organizațiilor locale, despre
viitorii candidați la alegeri. Printre persoanele ciufulite de vâjul din interiorul
partidului se numără și liderul P.D.L., deputatul Valentin Iliescu, reclamat printr-un
memoriu adresat conducerii centrale a partidului pentru conducere dictatorială, pentru
folosirea unui grup de presiune format din câțiva lideri mai zgomoto și ai partidului
(conducătorii celor mai puternice organizații locale) pentru adoptarea deciziilor în
partid și pentru marginalizarea unor membri ai partidului.” Una din opțiunile fostului
deputat P.D.L. Valentin Iliescu după pierderea alegerilor parlamentare din Giurgiu a
fost nominalizarea sa pentru postul de prefect al județului. O a doua opțiune fiind
cea pentru postul de secretar de stat la Ministerul de Interne. O a treia fiind pentru
Relația cu Parlamentul. Unde se află în prezent.” ” Foarte mulți membri ai Partidului
Democrat Liberal Giurgiu (…) nu-l regretă deloc pe fostul președinte Iliescu.
Considerat de marea majoritate a membrilor de partid un egoist, un om slab, lipsit de
bărbăție și curaj care în fața intereselor unor primari din județ, e drept, susținuți
de la centru, a dat bir cu fugiții.” ” Nu ne-a meritat. Doar a încercat să ne
amăgească că vrea să rămână la Giurgiu. Degeaba alergi ca prostul 20 de ture de
stadion, dacă așa, dintr-o doară, te retragi pe ultima sută de metri. Iliescu ( ) nu
are bărbăție, curaj. Forță și credință în cauza lui. A fost învins fără luptă și fără
drept de apel de niște oameni care au pregătit mult această luptă. Așteptam demult un
politician luptător și el, ca un laș, ne-a vorbit de curaj și bărbăție, și ne-a
abandonat la prima confruntare majoră din partid. Bine că a plecat. Nu mai avem nevoie
de așa ceva. Există printre giurgiuvenii noștri oameni capabili să facă performanță în
politică!” Tovarăș cu Smeoreanu La postul regional de televiziune, din Rm. Vâlcea,
realizatorul George Smeoreanu a ajuns port drapelul lăudătorilor individului parașutat
de la București (lăudători – Jurcan, Rădulescu, Prală, Șerban etc.). Știm bine cine a
scris scenariul laudelor pentru bunăstarea lui politică, dar am mai descoperit și că
Valentin Iliescu are o pasiune neobișnuită pentru un televiziune. Pe vremuri, ca și
Smeoreanu, realiza o emisiune de divertisment intitulată OAMENI DE 5 STELE, emisiune
care a adus în fața publicului larg o serie de personalități ale vieții publice
românești. Desigur, după cum observați, originalitatea este la ea acasă. Iliescu este
” omul orchestră” . Și lider de partid, și ministru, și parlamentar, și parlagiu, și
Munchausen, și Pinocchio și de toate. Prea multe ” calități” , pentru un om atât de
mic și, teribil de inconfortabil, pentru demnitățile deținute de el, până acum! Vâlcea
își aduce aminte Valentin Iliescu, pedelistul de acum, a fost, cândva, mare peunerist
de-al lui Tabără. Pe când PUNR-ul făcea parte din arcul guvernamental condus de PSD,

el a fost prezent de mai multe ori la Rm. Vâlcea (un mare traseit itinerat, întors cu
cheița, indicat traseul și teleghidat la ” treabă” ), ultima dată pregătind, alături
de conducerea ro șie județeană, participarea socialiștilor cu față umană la Marea
Adunare populară de la Cluj, unde a fost văzut ținând trena, prea-plecat și umil, lui
Valeriu Tabără, Adrian Păunescu, Vadim Tudor și Funar, în fața cărora nu mai șitia cum
să- și țină capul și mâinile. Nu întrevedea ipochimenul că se va contamina de ”
democrație” , de la campionii autocrației comuniste aflată în travesti, așa, ca să le
arate democraților pedeliști români, în viitor, cât de orientat este el în spațiu,
slugă politică prea plecată la mai toți stăpânii. Ru șinați-vă pedelei În campania
pentru interimatul Primăriei Râmnicului, Valentin Iliescu a avut o prezență modestă,
neremarcându-se cu nimic în plus față de staff-ul candidatului Rădulescu. Victoria a
fost a întregii echipe, dar și a amintirii fostului primar Mircia Gutău, iubit de
râmniceni. Dar, îndată ce s-a întors la Giurgiu, unde era lider de partid (Atenție,
pedeliști: nu-l credeți că nu vrea să vă conducă sau să nu pună mâna pe prefectură…
are pofte și antrenament!) a și comandat un articol de laudă, pe care vă lăsăm să-l ”
savurați” și să vă umpleți de spume, de cum vă umilește: ” Vali de la Vâlcea, așa cum
l-am numit mai nou pe fostul lider democrat-liberal de Giurgiu Valentin Iliescu, a
produs deja primele efecte alături de noii săi colegi de organizație. Prin Romeo
Rădulescu, candidatul PDL la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, Partidul Democrat
Liberal a obținut o imensă victorie în fața Opoziției de la Râmnicu Vâlcea unite în
jurul candidatului P.S.D. Remus Grigorescu. 56% – 44%. Un scor istoric într-un județ ”
roșu” de 20 de ani. Mult mai discret, ca atitudine politică și ca declarații în
teritoriu, Valentin Iliescu, prezent în tot acest timp în județul Vâlcea,Â

a militat

în ultimele 3 săptămâni pentru aducerea unor personaje politice importante de la
centru alături de candidatul Romeo Rădulescu. Attila Cseke, ministrul sănătății, Mihai
Șeitan, ministrul muncii, Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Adrian Lemeni, șieful departamentului pentru culte, Emil Boc, prim-ministru, Adriean
Videanu, ministrul economiei, Vasile Blaga, ministru de interne, Bogdan Panait, șieful
agenției naționale pentru adopții, sunt persoanele care au vizitat județul Vâlcea în
ultimele 3 săptămâni. Atât de mulți câți nu au fost în ultimele 16 luni de la ultimele
alegeri parlamentare. Plus mobilizarea în interiorul partidului, plus entuziasmul în
campania electorală, plus susținerea totală pentru un candidat foarte tânăr, foarte
competent și foarte bine ales. Până astăzi, Valentin Iliescu nu și-a oficializat
trecerea în Organizația de Vâlcea. Un singur lucru ar mai putea-o opri. Decizia
conducerii centrale de a rămâne la București și de a candida la Primăria sectorului 1,
în tandem cu Liviu Negoiță care ar putea candida la Primăria Capitalei. (Chiar așa,
zmeule? Dar de votul negativ al organizației vâlcene, ai auzit? – n.r.)” . ÎNTREBARE:
Cine o fi dat aceste informații lăudărosului de la ziarul ” GIURGIU news” , că doar nu
au fost observatori giurgiuveni, la noi, în municipiu? Să fim serio și, lui Iliescu îi
place tămâierea de viu și pomană în restaurante de lux, construindu- și imaginea
publică prin laude de sine… Bănuielile despre incapacitatea lui de afirmare decentă și
civilizată încep să se concretizeze. Vom reveni… Romeo Popescu

