Ai ceva de spus? Scrie direct pe forumul www.ramnic.ro. Vei ram@ne anonim, dar te va citi lumea [ntreag`!
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{n ]oapt`
Americani la Arm`]e]ti-Cerni]oara nu s-au mai v`zut p@n` acum. E
mare lucru s` vii din fundul
p`m@ntului ca s` vizitezi locul unde s-a n`scut o rom@nc`, pictori\` a
mii de icoane. Asta ca s` vede\i c`
nimeni nu-i profet [n satul lui.
C@nd s-a documentat despre acest
caz, Adi B`descu a fost surprins s`
vad` c` preotul din Cerni]oara
vorbea despre rom@nca din Los
Angeles ca despre o fiic` a satului
Arm`]e]ti, deloc impresionat de
statutul acesteia de american •
Niciodat` mafia din V@lcea nu-]i
va mai reveni. Am discutat acest
caz cu multe persoane, inclusiv cu
unii dintre presupu]ii s`i membri.
Arestarea lui Gut`u a fost o lovitur` cauzatoare de moarte pentru
echipele din Grup. Acum, s` nu
cumva s` crede\i c` ei se vor
potoli. Nuuu! Dimpotriv`, vor g`si
noi metode s` continue, s` mai
trag` ni]te miliarde din bugetul
local, din fondurile europene at@t
de mult a]teptate. E bine s`-i
inform`m c` ]i la V@lcea opereaz`
un nou serviciu ultra-secret, compus numai din absolven\i de Drept,
fete ]i b`ie\i care nu \in de SRI,
Poli\ie, Doi-]i-un-Sfert etc., cu
care mafia v@lcean` se afla [n simbioz` de mult` vreme. Nici nu ]tii
cu cine stai de vorb`, s-ar putea s`
fie chiar omul t`u de leg`tur` din
Grup, v@nz`toarea de la colt,
mecanicul de la service, hackerul
de serviciu, ori consilierul prefectesei. }i unele fete care au lucrat
la Salcie se pare c` au ajuns acolo
]i ele i]i fac meseria cu mare pricepere. B`ie\ii ]i fetele din acest
serviciu nu \in cont de prieteniile
mafiote, habar nu au de Valcea, nu
sunt impresionati de rotary, nici de
faptul c` aici mafia trancende partidele, a [mp@nzit institu\iile publice, ]i-a tip`rit propriile ziare, are
proprii bancheri, arti]ti, popi ]i fete
ori b`ie\i de sacrificiu ]i pl`ceri •
Notariatele v@lcene au [nceput s`
prospere de c@nd st` [nchis cel al
Marianei • P`tru a declarat c`
Mall-ul va trebui demolat, dac` nu
reintr` [n legalitate. Legalitate? La
V@lceeeeaaa? Nea Nicule, te credeam om serios, ce PRM-ul meu!
• Uraganul Emilian va atinge [n
cur@nd coastele multor frunta]i
PNL V@lcea. {i va distruge ori va fi
distrus. Noi juc`m X, schema asta
fiind cea mai aproape de adev`r •
B`sescu a reu]it s` faca ceea ce
preacuviosul Emil nici n-a g@ndit:
i-a dat jos pe ]efii serviciilor ]i a
deschis cutia pandorei dosarelor. E
bine. Va fi ]i mai bine • B`i, voi nu
v-ati plictisit de eternele figuri de
politicieni v@lceni? Mie mi-e o
grea\` de m` doareeee…• Anu\a a
fost v`dit surprins` de vorbele lui
Vadim. Ce, credea\i c` sunte\i
Regina Maria, Martha Bibescu
Indira Ghandi ori Golda Meyr?
De]i neelegante ]i condamnabile,
vorbele lui Vadim [i reamintesc
doamnei prefect cum se nume]te
aceea care una spune ]i alta face.
Radu T~CUTU
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INFORMATORULE,
ochii pl@n]i vor s` te vaz`!
Azi PNL, m@ine PSD
I. Consilieri Jude\eni P.N.L. Vâlcea
1. Ungureanu Aristotel Mihai
2. Poenaru Mircea
3. Chelcia Gheorghie
4. Buican Cristian
5. Stanciu Gheorghe
6. Militaru Ionel
7. Fârtat Ilie
8. Chelcea Vintil`
9. Dobrinescu Traian
10. Preoteasa Zvetlana
II. Consilieri Municipali P.N.L.
Râmnicu Vâlcea
1. Vârlan Eduard
2. Moldoveanu Mihai
3. Ene Gabriela
4. Monceanu Constantin
5. Nicolae Ion
6. Ioni\` Gheorghe
7. Florescu Ioan
III. Consilieri Municipali Dr`g`]ani
P.N.L.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Iordache Gheorghe (Primar)
Bini]or Dan
Neac]u Maria
V`c`rescu Marin
Istocescu Emil
Dumitrescu Adrian
Ciurduc Ludmila Lidia
C`praru Ilie
Bogza Florentina
Diaconu Dumitru

IV. Membrii Comitetului Executiv
Teritorial al PNL Vâlcea
1.

Frâncu Emilian

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cristian Buican
Giosan Victor
Ungureanu Mihai Aristotel
V`lim`reanu Nicolae
}indilaru Tudor
Ion Nicolae
Monceanu Constanin
Preoteasa Zvetlana
Matei Vintil`
Fârtat Ilie
Ungureanu Petre
Obogeanu Marian
Cotescu Adr`nel
Chelcea Vintil`
Poenaru Mircea
Ni\` Gheorge
Iordache Gheorghe
Ciuc` Gheorghe

SCRISOARE
DESCHIS~
a filialei PNL VÂLCEA
c`tre CNSAS

Biroul Permanent Teritorial al
PNL Vâlcea vã solicitã analiza
dosarelor tuturor consilierilor
jude\eni ai PNL Valcea, consilierilor municipali PNL - Râmnicu
Vâlcea ]i Drãg`]ani, membrilor
Comitetului Executiv ai PNL
Vâlcea precum ]i cei ai Biroului
Permanent Municipal al PNL
Râmnicu Vâlcea.
V. Membrii Biroului Permanent Solicit`m verificarea, din dorin\a
Municipal al P.N.L. Vâlcea
ca aceast` ac\iune s` contribuie ]i
în jude\ul nostru la purificarea
1.
Zamfirescu Sorin
vie\ii politice deoarece filiala PNL
2.
Ioni\` Gheorghe
3.
Florescu Ioan
Vâlcea consider` c` este de datoria
4.
Vârlan Eduard
sa ca în fa\a electoratului s` prez5.
Nicolae Ion
inte oameni care nu au avut anga6.
Andreianu Mihaela
jamente scrise cu fosta Securitate ]i
7.
Pan` C`t`lin
8.
T`n`sescu Lucian
nu au fost implica\i în sistemul de
9.
Ceau]u Elena
represiune comunist reprezentat de
10.
Popescu Marian
aceasta.
11.
Ene Gabriela
12.
Dumitru Ioan
V` transmitem al`turat lista cu
13.
Jivan Nicolae
numele persoanelor ale c`ror
14.
Obogeanu Marian
dosare dorim s` fie verificate.
15.
Greere Ion
16.
R`boac` Bogdan
17.
Nicolae Ion
pre]edinte PNL Vâlcea
deputat EMILIAN FRÂNCU

Fr@ncu anun\` c` nu a semnat angajament cu Secu’
Într-o ]tire ap`rut` la Agen\ia de Pres`
NewsIn, apare despre mine informa\ia c`
a] fi "colaborat cu Securitatea."
]tirea respectiv` este r`uvoitoare ]i tenden\ioas`.
Nu am fost niciodat` "]ef de personal" la
PTTR (din start se arunc` o suspiciune
serioas`), ci doar inginer la Centrala
Telefonic` Automat` ]i apoi ]ef la controlul de calitate - CTC.
Pe de alt` parte, orice ghid al Biroului de
Turism pentru Tineret f`cea, la final de
deplasare în str`in`tate, o scurt` dare de
seam` despre excursia la care a participat.

Chestia zilei,
de Mihai Matei

Eu am fost de dou` ori în \`ri socialiste, iar
procesul-verbal despre excursie l-am
prezentat Directorului BTT Vâlcea. Poate
c` aceste rapoarte de activitate nici nu au
ajuns la Securitate, de]i cutuma era c` cei
de acolo trebuiau informa\i.
Fac aceste preciz`ri deoarece cred c` nu
orice rela\ie cu Securitatea, fie ea chiar ]i
"virtual`", cum a fost în cazul meu, trebuie incriminat` - a]a cum se
inten\ioneaz` acum, prin eliminarea din
lege a sintagmei "poli\ie politic`".
Anun\ în mod public c` nu am semnat
niciodat` vreun angajament cu fosta

Securitate ]i precizez c`, în opinia mea,
pot fi considera\i ca informatori doar aceia
care îndeplinesc trei condi\ii: au semnat un
angajament, au primit bani ]i exist` la
dosar dovezi c`, prin declara\iile lor, au
f`cut r`u cuiva.
În concluzie, nu cred c` am dosar la
Securitate (poate cel mult de urm`rit, pentru c` tat`l meu a fost de\inut politic).
16 august 2006
Deputat PNL de Vâlcea
EMILIAN FRÂNCU

EDITORIAL

Interna\ional
Iranul a testat
o rachet` tactic`
Iranul a testat, duminic`, o
rachet` sol-sol, în cea de-a
doua zi a manevrelor militare
denumite „Lovitura lui Zolfaghar”, destinate s` preg`teasc` armata iranian` pentru
orice amenin\are extern`, a
anun\at televiziunea de stat,
relateaz` AFP.
Racheta tactic` Saegheh
(„Tr`snet”), care are o raz`
de ac\iune cuprins` între 80
]i 250 de kilometri, a fost
construit` ]i îmbun`t`\it` de
industria iranian` din domeniul ap`r`rii, a precizat televiziunea.
Zece rachete de acest tip au
fost trase în regiunea
Kashan, situat` la circa 200
de kilometri sud de Teheran.
„Rachetele
îmbun`t`\ite
Saegheh au fost testate cu
succes azi. Aceste rachete,
precum ]i rachete sol-mare,
construite local ]i având o
raz` de ac\iune considerabil`
]i o mare precizie, ne vor
permite s` facem fa\` oric`rei amenin\`ri”, a declarat
generalul Kioumars Heydari.
Oficialul nu a oferit am`nunte în leg`tur` cu rachetele
sol-mare men\ionate.
Manevrele militare iraniene
se desf`]oar` în 16 provincii
din nordul, nord-vestul, sudul ]i sud-estul \`rii ]i sunt
destinate preg`tirii for\elor
iraniene pentru a face fa\`
simultan unui poten\ial
inamic în diverse regiuni.
Exerci\iile au început sâmb`t`, cu trei zile înainte de
termenul la care Iranul trebuie s` r`spund` comunit`\ii
interna\ionale în leg`tur` cu
programul s`u nuclear.
În cursul acestor manevre,
for\ele iraniene au pus accent
asupra capacit`\ii lor defensive, mai ales în domeniul
antiaerian.

Horezu
Preotul
Constantin
Lupescu a trecut
[n lumea drep\ilor
Horezu// Astazi, de la ora
12, va fi inmormantat la
Horezu cel care a fost
Contantin Lupescu, preot,
Protopop al plaiului
Horezu, al Cernei, al
Luncavatului si Taraiei.
Cititi in ultima pagina un
cuvant de ramas bun al
Maestrului Dinu Sararu.

Silviu POPESCU

Sp`l`tori de infractori dovedi\i ]i altele
Citesc cu mare pl`cere mesajele de
pe forumul ziarului nostru, a c`rui
versiune pe Internet poate fi g`sita
la adresa www. ramnic.ro. O bun`
parte dintre acestea m` [njur` ori
pe mine, ori ziarul, sau [njur` echipa. Foarte bine fac domnii ]i domni]oarele colegi din presa v@lcean`,
e doar continuarea muncii lor de
delatori ]i sp`l`tori de mor\i, pe
care s-au obi]nuit s` o fac` pe euroi
[n ultimii ani. Ei sunt cei mai buni
profesioni]ti ai genului din Rom@nia. Tot ei sunt aceia care au inventat o nou` dimensiune a genului:
sp`l`tori de infractori dovedi\i,
care, recunosc, cere un mare s@nge
rece ]i un "mare caracter". Plus
bani mul\i, c`ci far` bani, cine se
apuc` s` spele mortu'? E o meserie
onorabil`, care trebuie trecut`
neap`rat [n nomenclatorul meseriilor din Rom@nia. Ar putea \ine ]i
cursuri, de abia au venit banii pe
care AJOFM [i ofer` pentru preg`tire profesional`. {n sf@r]it, dup`

ce spal` mortu', vin bocitoarele,
care [l duc pe r`posatul om "cinstit" p@n` la groap`, []i ]terg
lacrimile, beau o \uic` ]i, aoleu,
muic`! Am uitat, a murit ]i `la a'
lu'... tre s` plec, am mult de lucru
m@ine cu Nicu, ori cu Maria, ori cu
Costel al lu' Zapacitu din capu' satului…
Dar nu despre ei vorbim ast`zi. Ce,
credea\i c` merita\i un editorial?
Nici poveste, ast`zi vorbim despre
lucruri onorabile, despre aceia care, timp de 16 ani, ne-au fost baci ]i
ne-au fript ma\ele. Toate leprele
parc` s-au adunat [n acest loc din
\ar` ]i nici vorb` s` se dea du]i.
Aceia]i oameni, aceiasi cavaleri ai
tristelor figuri, m@n` [n m@n` cu
politicienii locali, tot putred de
boga\i, au alc`tuit la V@lcea o cast`
de mafio\i cu gulere albe. Nu dau
nume, e de ajuns s` intra\i pe forum ]i s`-i vede\i ce frumos ]i firesc stau ei al`tura\i. Aproape c`
nici nu se poate pronun\a un nume

Artist [n Ora]ul {ngerilor
• Titiana Ni\u Popa din Cerni]oara picteaz` [n California • v@lceanca a [nnobilat prin
harul s`u unica biseric` ortodox` din America de Sud ]i peste o mie de icoane (p. 12)

singur, c`ci el [l cere [n mod automat pe al doilea, apoi pe al treilea.
}i a]a mai departe. {n fond, este
acela]i grup de tic`lo]i, pe care
nimeni parc` nu vrea sau nu poate
s`-i dea la o parte. Toat` lumea [i
]tie, numele lor este pe toate buzele
de ani mul\i, c`ci de ani mul\i
grupul de infractori opereaz` [mpreun` ]i []i ap`r` privilegiile cu
m@n` armat`. Justi\ia v@lcean` nu
este str`ina de jocurile de interese
locale, ea este parte a acestora. Judec`torii tineri sunt ]i ei ]coliti la
aceaa]i universitate a interesului de
grup. O hart` a mafiei ne-ar arata
c` nu exist` conducere de institu\ie
de stat din V@lcea, f`r` Ei. Ei sunt
aceia pe care noi [i alegem ca s` ne
nenoroceasc`. Sunt ei vinova\i?
Nici vorb`. Vina este a noastr` ]i
va trebui s` ne-o asum`m cu
b`rb`\ie.
M`car at@t s` facem pentru noi.

