S-a rupt pisica-n două

• La PDL DECIZIE. Se pare că, temporar, s-a pus capăt stării de instabilitate din
organizaţia judeţeană a portocaliilor vâlceni. Speriaţi de rezultatul unui sondaj
intern, care situează PDL Vâlcea pe ultimul loc, cu 8% şi departe de liberalii
vâlceni, cu 13 procente, iar de social-democraţi, cu 24 de procente, conducerea oranj
de partid s-a deplasat la Bucureşti, cerând medierea jupânilor cei mari, dâmboviţeni.
Zilele trecute, au fost chemaţi la dialog parlamentarii PDL şi primarii partidului,
pentru a fi analizaţi, număraţi, măsuraţi şi cântăriţi de vicepreşedintele Vasile
Blaga. Dar cum invitaţia fusese lansată cu ceva timp în urmă şi, între timp, a avut
loc scoaterea din joc a ministrului ce a fost Vasile Blaga, medierea a căzut în
sarcina lui Adrian Videanu şi a lui Gheorghe Falcă, finul preşedintelui Traian
Băsescu. Primarii care i-au însoţit pe Dorel Jurcan, Samoil Vâlcu, Romeo Rădulescu şi
Romulus Bulacu (am omis-o intenţionat pe „miss Piggy” – alias Iuliana Moise, prezentă
şi ea drept corp ansamblu) în autocarul comandat au crezut că vor putea să-şi prezinte
durerea localităţilor în fruntea cărora se află şi nu să asiste la o analiză a
activităţii organizatorice a filialei PDL Vâlcea sau la albirea artificială a rufelor
murdărite de lupta dintre găştile profitoare de funcţii administrative şi politice.
Primul care a luat plasă a fost primarul oraşului Horezu, harnicul şi curajosul primar
Cristi Niţu, care, crezând că se află în faţa unor prieteni şi-a mărturisit
necazurile, cerând să fie ajutat cu fonduri pentru dezvoltarea localităţii. “Data
viitoare, don primar” – i-a fost transmis telepatic răspunsul de mai marii săi, că
doar pentru altceva erau ei chemaţi acolo. Dialogul despre sprijinul pe care şi-l

doreau primarii a fost eclipsat de plângerea jălbarilor Jurcan, Bulacu, Vâlcu, Moise
şi Rădulescu împotriva „ministrului” Iliescu, teleportatul bucureştean despre care se
spune că vrea să pună mâna pe conducerea organizaţiei de la Vâlcea, ca să salveze ce
se va mai putea salva. Dar am uitat să vă mai spunem ceva. Primarii au fost invitaţi
la ora 13, pentru deplasarea la București, prezentându-se la Palatul Parlamentului,
acolo unde li s-a spus că va avea loc întâlnirea cu Boc şi Blaga. Numai că realitatea
invitaţiei vorbea de ora 16 şi de sediul PDL de la Modrogan. Şi ca să nu se
plictisească sau ca să le treacă timpul mai uşor, Dorel Jurcan le-a oferit un prânz
modest de parlamentar. Când, cu toţii au ajuns în Aleea Modrogan, au constatat că se
făcuse inflaţie de participanţi, doi dintre cei prezenţi neavând „chemare”: Iuliana
Moise şi VAI Iliescu. Cei doi nu înţeleseseră că la „şefi” au fost chemaţi doar
parlamentarii şi primarii pedelişti, nu şi „majoretele” sau corp ansamblul de partid.
Ciudat este că madam Moise a fost păstrată printre invitaţi, că doar ea a fost cea
care a declanşat scandalul cu prezenţa „ministrului” la Vâlcea şi l-a denigrat până nu
a mai putut. Împăcarea ce a survenit, în urmă cu o lună de zile, între Iuliana Moise
şi VAI, cu pupatul pe portofel, a fost o mostră de ceea ce înseamnă caracterul la
români, cei care cu buzele te pupă de obraji şi cu mâinile te strâng de „posteriori
spine parte dorsali”. De-abia atunci, primarii noştri au înţeles rolul decorativ ce-l
vor avea, Videanu şi Falcă dispunând ca Dorel Jurcan să rămână singurul preşedinte
interimar al organizației şi ca VAI să-şi vadă de treabă la Parlament, Videanu
afirmând că nu ştie cine l-a trimis la Vâlcea şi de ce nu-şi face treaba în funcţia ce
o exercită în Palatul Parlamentului. Deputatul Samoil Vîlcu a susţinut în faţa şefului
său că Iliescu nu beneficiază de susţinerea celor de la centru. ,,Valentin Iliescu nu
este susţinut de conducerea centrală a partidului. Nu există aşa ceva, presa l-a făcut
mare şi tare, pentru că l-a băgat în seamă”, a declarat Vîlcu. Tabăra lui Iliescu
susţine că actuala conducere a partidului ar fi zburat de mult dacă nu ar fi fost
susţinută de Ana Maria Pătru, una dintre apropiatele Elenei Udrea. Întâmplător sau nu,
prefectul ,,apolitic” Petre Ungureanu este capul grupării anti-Iliescu, iar cabinetul
său din Prefectură a devenit loc de pelerinaj pentru liderii PDL Vâlcea, în special
pentru prim-vicepreşedintele PDL Vâlcea, Romulus Bulacu. Acesta stă mai mult în
Prefectură decât la CJ, cu toate că ocupă funcţia de vicepreşedinte al CJ şi nu al
Prefecturii Vâlcea. Ţinând cont de ultimele mişcări de trupe de la vârful PDL,
respectiv îndepărtarea tripletei BVB din Guvernul Boc, este puţin probabil ca aceştia
să se propununţe pentru mazilirea lui Iliescu de la Vâlcea, doar pentru a-i face loc
Elenei Udrea, principalul lor adversar în partid. În concluzie, în scenariul lui
Samoil Vâlcu şi regia lui Dorel Jurcan, sceneta cu aruncarea lui VAI în decorul
politic s-a jucat cu casele închise, aducând protagoniştilor un prim succes. Acum, se
pun bazele unei alte scenete, de data asta cu scenariul şi regia semnate de
„ministrul” Iliescu, când preşedintele Emil Boc va avea timp să analizeze prefigurarea
dezastrului politic portocaliu de la Vâlcea. Dintr-un dialog sincer şi serios avut cu
Valentin Adrian Iliescu, am extras crezul său politic, pentru care a venit în judeţul
nostru. Vi-l oferim, cu menţiunea că omul nu este departe de adevăr şi nici nu
gândeşte rău. Poate că dacă se va ţine cont şi de punctul său de vedere, se va mai
putea face câte ceva bine şi în această organizaţie aflată în picaj liber în sondaje:

„Luni (26 septembrie) se va consuma o discuţie la partid, la Bucureşti, despre ce se
va întâmpla cu partidul la Vâlcea. Pentru că, eu am venit aici, dar niciodată nu m-am
dus să torn la Bucureşti să spun că la partid nu se întâmplă nimic, că e un dezastru
total. Acum, am considerat că partidul nu mai poate continua aşa, pentru că nu se
întâmplă nimic. Se scufundă, cu fiecare zi care trece. I-am spus domnului ministru
(Blaga – n.r.) că sunt câteva lucruri pe care eu vreau să le fac şi de maximă urgenţă.
1. Să schimb prefectul; 2. Să schimb majoritatea în CJ, astfel încât să reechilibrez
lupta politică în judeţ şi să avem o şansă; 3. Să evaluez şefii de deconcentrate şi să
văd cum s-au ţinut alegerile în fiecare localitate. Abia după aceea, ştiind exact ce
oameni am, eu nu-i cunosc încă pe toţi. Mie mi s-a obstrucţionat orice formă de
legătură cu oamenii din partid. Nu vreau să iau decizii fără să-i cunosc. Nu vă ascund
faptul că mă interesează şi o reîmprospătare a efectivelor partidului, o deschidere a
uşilor. Sunt convins că sunt mulţi oameni care s-au înscris în PDL şi nu i-a mai băgat
nimeni în seamă. Toţi oamenii lui Mircia Gutău au fost daţi deoparte, ceea ce mi se
pare cel mai grav lucru”. ROMEO POPESCU

