Un haiduc la curtea otevistului Dan
Diaconescu

Ion Nicolae zis Dințișor trăieşte, de mulţi ani, prin și datorită politicii. Și asta
pentru că în domeniu se muncește cu degetul și vin banii nemunciți cu duiumul.
Individul a reuşit să păcălească oameni din câteva partide, a fost consilier şi
viceprimar, apoi a ajuns mare mahăr la Inspecţia în Construcţii. Acolo era să
compromită oameni cu experienţă pentru că i-a forţat să devină complici la fel de fel
de ilegalităţi, dar fără să aibă el responsabilități directe, doar avantajele
indirecte. Afemeiat şi cam „brebenel”, Nicolae continuă tentativele sale de a trăi
mimând munca și acum. Trăieşte bine, se pare, pentru că îşi permite și acum, când nu
mai are serviciu, o viaţă de huzur. Oamenii cu minte din

organizaţia condusă de el au

plecat imediat ce au văzut cu cine au de a face. Iar cei care au mai rămas sunt membri
care cred în promisiunile liderului naţional DD şi care îşi doresc o viaţă mai bună,
sperând că politicienii adevărați le-o pot aduce. Alţii? Poate da, dar nu un travestit
politic precum Nicolae. Hai să fim serioşi. Îi înţelegem pe cei care au rămas în PP a
lu’ DD Direct „ZeroTV” din Vâlcea, în speranța că pot ajunge primari de comună,
consilieri locali sau judeţeni, dacă vor fi puşi pe locuri eligibile. Dacă vor fi
puşi… Dar datorită lui Ion Nicolae locurile eligibile sunt din ce în ce mai puţine,
iar partidul va avea probleme mari pentru a depune liste complete la judeţ şi în
municipiu. Pe bune, ce om ar accepta să figureze pe poziţia 17, să spunem, pe lista de
consilieri? Pentru ce? Doar ca să îl facă mare pe Ion Nicolae. Dacă nu are bani, nici

loc eligibil nu apucă! Travestitul politic visează nici mai mult nici mai puţin decât
să ajungă viceprimar de municipiu, iar din această poziţie să candideze în toamnă
pentru un mandat de deputat. Râmnicenii trebuie şi se pare că şi vor să stopeze
această tentativă de parvenire prin politic, încă din faşă. Pentru că există
posibilitatea ca un astfel de individ să ajungă deputat dacă partidul obţine pragul
electoral. Actuala lege este total nedreaptă. Dacă într-un Colegiu electoral să spunem
un candidat al USL sau PDL obţine 49,99% din voturi, iar Ion Nicolae obţine doar 5%, e
posibil ca acest ipochimen să ajungă deputat. Credibilitatea sa este însă aproape nulă
în municipiul Rm.Vâlcea. Acest lucru este dovedit de sondajele de opinie realizate de
UNPR, PDL, PNL sau PSD dar şi de sondajele unor publicaţii locale. Toate sondajele
arată că Romeo Rădulescu, Eusebiu Veţeleanu şi Emilian Frâncu vor fi votaţi de peste
93 la sută dintre râmniceni. Mai puţin de 7 % din cei chestionaţi îşi doresc un alt
primar în afara unuia din cei 3 nominalizați. Totuşi există încă riscul ca Ion Nicolae
să ajungă, chiar dacă singurul din PP a lu’ DD, în consiliul local. Tocmai din acest
motiv îi îndemnăm pe simpatizanţii Partidului Poporului sau pe cei care sunt atraşi de
discursurile lui Ion Nicolae să nu confunde aceste lucruri cu o capacitate
administrativă deosebită a liderului lor. Dacă vreţi să-l sponsorizaţi pe acesta şi
să-l ajutaţi să trăiască bine pe spinarea voastră, sunteţi liberi să o faceţi. Dar nu
condamnaţi întreaga populaţie a municipiului. Capitala de județ Râmnicu Vâlcea nu
merită să susţină din taxe şi impozite un individ care nu iubeşte munca, care nu are
onoare, care trăieşte destrăbălat, care nu vrea decât bunăstarea lui și a familiei
lui. Fiţi sinceri, membri ai PP al lu’ DD, recunoaașteți că l-aţi auzit cerând de
multe ori bani de la unii dintre voi, dar nu l-aţi văzut concret niciodată ajutând pe
careva sau făcând ceva pentru colectivitate. Vă sugerăm să îi propuneţi Dințișorului
să vă acorde şanse egale tuturor și propuneţi ca numele tuturor membrilor din
organizaţia Râmnicu Vâlcea să fie trecute pe bileţele şi din ele să fie trasă la sorţi
lista pentru consilieri. Promiteţi toţi că vă veţi supune acestei trageri la sorţi şi
că aşa este normal ca un partid mic în care au muncit şi în care cred toţi membrii să
ofere şanse egale tuturor. Să vedeţi cum începe să țipe individul şi cum îşi schimbă
culoarea feţei, dacă îi spuneţi aşa ceva! Avansul material luat de la „eligibili” îi
tulbură conștiința și-i creează frică. • VLAD SOARE

