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Orice ar face, orice ar zice
domnii si doamnele parla-
mentari ai PSD, PRM,
UDMR, PC, PNL, dar ]i unii
ai PD, introducerea pe agen-
da politic` rom@neasc` a
votului uninominal este o
lovitur` mortal` adus` sis-
temului tic`lo]it din Rom@-
nia. Abia acum [n\elegem ce
voiau s` zic` strategii cam-
paniei electorale a lui Traian
B`sescu, abia acum, c@nd
ace]tia stau strans uni\i [n

roi, bloca\i [n ambi\ia de a
demonstra c` B`sescu este el
[nsu]i, parte a acestui sistem.
Poate c` ]i este, poate ca o fi
fost, dar aplicarea grilei vo-
tului uninominal pentru re-
formarea clasei politice ro-
m@ne]ti este ]i trebuie s`
devin` salvatoare. Ea atinge,
simultan, toate partidele po-
litice din Rom@nia ]i deter-
min` abandonarea trecutu-
lui [n favoarea unui nou sis-
tem, mai performant, f`r`
at@t de mul\i tic`lo]i. S` ne
imagin`m ce se poate [nt@m-
pla, dac` Parlamentul [nsu]i
va decide c` a venit timpul
s` voteze, [n regim de urgen-
\`, propria-i sinucidere. C@\i
dintre actualii parlamentari
rom@ni vor mai fi acolo?
Poate nici 10 la sut`. C@\i
dintre liderii obedien\i ai
camarilei politice ale par-
tidelor din care fac parte vor

mai [ndr`zni s` se a]eze pe
scaunele de deputati ]i sena-
tori? Vor [ndr`zni s` mai
viseze la demnit`\i pentru
care nu corespund, nici m`-
car pe departe? C@te dintre
partidele nefire]ti, s` zicem,
ca PRM ]i antonimul lui
UDMR, ca PC ]i PNG vor
mai tr`i pe spinarea contri-
buabilului rom@n, transfor-
m@nd, din ra\iuni de diver-
siune, viata politica rom@-
neasc` [n b@lci ordinar ]i ru-
]ine na\ional`?
Are \ara nevoie de prosti-
tu\ie politic` sau de lideri, de
manageri, care s` lucreze [n
credin\` pentru oamenii
care i-au votat ]i mandatat
s`-i reprezinte [n Parlament,
cu speran\a declarat` de a le
face via\a mai bun`? Are
fiecare dintre noi nevoie de
parlamentari pe care [i vo-
t`m, dar care nu ne repre-

zint`, pe care nici m`car nu-i
cunoa]tem? Fac, de pild`,
m`car ceva, cat de mic pen-
tru V@lcea, parlamentari
cum sunt peremi]tii Virel
Dumitrescu ]i Mitic` Drago-
mir, pesedi]tii Plumb sau Po-
pescu?
Nimic, iar de aceea v@lcenii
nici nu ]tiu c` exist`, dec@t
ca apari\ii meteorice pl`tite
pe televiziunile locale ori na-
\ionale. C@t de mare s` fie
prostia noastr` ]i p@n` c@nd
s` acceptam s` ne min\im c`
e bine ca vie\ile noastre s` fie
conduse mereu ]i mereu de
oameni ]i de partide ale c`-
ror interese au fost sunt ]i
vor fi mereu altele dec@t ne-
voile ]i interesele noastre?
Ce vrem noi? 
O via\` mai bun`. 
Ei o au deja.

Silviu POPESCU

Pentru un Parlament de oameni normali

Apel cãtre Generaþia Internet

R`cnete [n jungla 
administra\iei Matee]ti
• Comuna Matee]ti-V@lcea • }edin\` extraordinar` a Consiliului Lo-
cal • Principalul subiect - aprobarea bugetului local • Atmosfer` in-
cendiar`. • Prima nemul\umire a consilierilor: prezen\a [n sal` a unui
jurnalist • Cea de-a doua: prea multe puncte (8) pe ordinea de zi •
Primar versus consilieri • }edin\` suspendat`: doi consilieri pro, res-
tul contra • {n sal`, circa 30 de localnici, c@\iva [n v`dit` stare de e-
brietate • }eful de post asist`, calm, la scandalul care ia amploare •
Oamenii solicit` aprobarea bugetului • Consilierii nu vor • Motivul:
sume prea mari alocate [nv`\`m@ntului, cheltuielilor de personal, i-
gieniz`rii ]colilor, repar`rii drumurilor, sportului • Spiritele se [ncing
• Primarul e acuzat c` for\eaz` Consiliul s` [ntrerup` ]edin\a • R`c-
nete, [mbr@nceli, amenin\`ri, oc`ri ca la u]a cortului 

pagina 6
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Compromiterea continu` a clasei politice din Rom@-
nia ne [ndeamn` pe to\i s` g@ndim dac` mai avem o
]ans`. Ne uit`m bine [n jurul nostru ]i vedem cum se
fac de r@s [n fiecare zi politicienii ]i, mai ales, cum ne
fac de r@sul lumii. E normal, spune comunitatea de ti-
neri care comunica prin Internet, „ei  sunt  din  alt`  lu-
me,  sunt  rup\i  de  lumea  real`,  care  e  lumea  noastr`”.
I-am g`sit pe unii dintre ace]ti tineri normali la o
cafenea Internet din R@mnic, concentra\i ]i serio]i. I-
am [ntrebat ce fac acolo, ne-au r`spuns c` vorbesc cu
prietenii. I-am [ntrebat ce cred ei despre situa\ia din
\ar`. Diana, 17 ani, al c`rei tat` lucreaz` la stat, spune
c` b`tr@nii care conduc ast`zi Rom@nia sunt rup\i de
lume. „Ei  cred  c`  se  mai  poate  ca  pe  vremea  lor,  cu
]edinte,  cu  minciuni,  cu  vr`ji,  care  nu  mai  [ntere-
seaz`  pe  nimeni.” Paul, un pu]ti blond, cu ochii verzi,
e mai clar: „S` plece ]i s` ne lase pe noi s` conducem
\ara. O sa vad` ei c` vom fi mai buni ]i mai hot`r@\i,
mai adev`ra\i. ~]tia, care ne conduc, n-au pus [n
via\a lor m@na pe o tastatur`, sunt buni numai de sa-
p` sau de p`scut animalele. {n epoca Internetului,
noi suntem condu]i de niste tarani, care urasc
Internetul si tot ceea ce este modern”. Mihaela e fata
unui politician local. „Nu spun ce fel de politic` face
tata, ]tiu doar c` ]i eu ]i mama ne cert`m cu el [n
fiecare zi. Ne face de ras, pentru c` vedem la tv cum
g@ndesc colegii lui din partid. De fapt, eu cred ca
partidul tat`lui meu e de toat` jena. Eu nu voi face [n
via\a mea politica din asta”. Dan e singurul b`iat

care a vrut s` stea de vorba mai mult cu noi. L-am
[ntrebat de ce crede el c` e haos [n \ar` , ]i ne-a sur-
prins cu maturitatea g@ndirii sale. „Tata mi-a povestit
cum era pe vremea lui, cum visau ]i el ]i mama s` []i
cumpere blugi ]i adida]i ]i s` asculte muzic` occi-
dental`. ~sta era visul parintilor mei ]i ani de zile,
p@n` s-au dus la facultate, nu au putut s`-]i cumpere.
}i-au v@ndut cartelele de mas`, ca s` poat` cump`ra
blugi de la arabi. V` da\i seama [n ce \ar` au tr`it?
C` sunt eroi? V` da\i seama c` ]i ast`zi e cam a-
ceea]i situa\ie? Internetul, de pild`, este ceva inter-
zis, unii profesori [l condamn` ]i nu ne dau acces,
a]a cum se f`cea pe vremea lui tata. Ce po\i s` te a]-
tep\i de la ni]te oameni care g@ndesc ca acum 30 de
ani?”
I-am intrebat pe to\i dac` [i intereseaz` politica ]i
dac` vor s` plece din \ar` dup` ce vor termina ]coala.
Pu\ini au stat pe g@nduri, mai to\i au r`spuns imediat.
„Nu  ne  facem  griji - ne-a spus o alt` Diana - peste 10
ani vor fi cu to\ii oale ]i ulcele, de]i noi sper`m s`
plece mai repede, s` ne lase. Cu ei nu ajungem nic`-
ieri, va trebui s` se schimbe ceva ]i repede. Nu e nor-
mal ca s` vin` al\ii de afar` s` ne spun` ce e bine ]i
ce e r`u, ca ]i c@nd to\i am fi t@mpi\i. Noi nu suntem,
rom@nii sunt printre cei mai tari [n lume [n comput-
ere. Ei sunt ni]te [mp`ia\i, ni]te dinozauri, care tre-
buie s` fie expu]i [n muzee. Rom@nia este \ara noas-
tr`” (fragment din reportajul „Genera\ia Internet,
Genera\ia Viitor”

cum g@ndesc adolescen\ii care m@ine vor conduce Rom@nia

Apel c`tre Genera\ia Internet 
V` invit`m pe to\i cei care ave\i ceva de spus despre via\a voastr`, despre prezent ]i despre viitor, despre ora]ul, satul ]i \ara voastr` s` v` spune\i
p`rerea pe forumul ziarului nostru, www.ramnic.ro, iar pe p`rin\ii vo]tri ]i pe politicienii din toate partidele s` citeasc` ce ave\i de spus. Sunte\i
genera\ia care nu ]tie s` mint` ]i s` se prefac` ]i care va fi, mai repede dec@t credem, viitorul ]i ]ansa Rom@niei. Poate singura!

Senatorul PD Dorel Jur-
can: „La ora actual`,
Partidul Democrat se a-
fl` [n situa\ia de a ataca
aceast` decizie a Sena-
tului, una legat` de faptul
c` senatorul PRM, Clau-
diu T`n`sescu a votat de
dou` ori, ceea ce este
nepermis, pentru c` nu
este permis ca un minis-
tru al justi\iei s` fie furat
tocmai [n Senatul Rom@-
niei. {n acest sens, PD va
face o sesizare c`tre Bi-
roul Permanent al Sena-
tului ]i [n acela]i timp o
sesizare c`tre Departa-
mentul Na\ional Antico-
rup\ie. De asemenea, o
alte cale de atac va fi [n
ini\ierea unei ac\iuni a
unui num`r de peste 20
de senatori, privind sesi-
zarea Cur\ii Constitu\io-
nale fiindc`, pentru pri-
ma dat` de dup` 1989, se
[ncearc`, la nivelul Sena-
tului, ca printr-o mo\iune

simpl` s` se schimbe un
ministru, ceea ce din
punctul meu de vedere
este total anti-constitu-
\ional. Cert este c`-i
p`cat c` cei 81 de sena-
tori care au semnat mo-
\iunea au atacat un min-
istru care ]i-a f`cut pe
deplin datoria”. 
Cu acest prilej, pre]edin-
tele PD V@lcea, a f`cut
precizarea c` au [nceput
preg`tirile pentru alege-
rile europarlamentare, la
sediul central al partidu-
lui fiind depuse peste 66
de candidaturi, provenite
din toate organiza\iile
partidului din Rom@nia. 
Organiza\ia V@lcea a PD
]i-a desemnat candidatul
la alegerile pentru Parla-
mentul Europei [n per-
soana directorului Autori-
t`\ii Electorale Perma-
nente V@lcea, Ana Maria
P`tru.

Stelian MATEESCU  

Traficant v@lcean
de droguri

În cursul nop\ii de 16 -
17.02.2007, lucr`torii Servi-
ciului de Combatere a Crimi-
nalit`\ii Organizate Vâlcea
au reu]it prinderea în fla-
grant a numitului B. Radu de
23 ani, din Rm. Vâlcea, în
timp ce încerca s` comer-
cializeze droguri în valoare
de 2 mil. lei unui tân`r.
În continuarea infrac\iunii
flagrante s-a procedat la e-
fectuarea a dou` perchezi\ii
domiciliare, ocazie cu care,
într-un apartament situat în
imediata apropiere a locului
unde s-a f`cut vânzarea, în
care se afla un grup de 3 per-
soane, au fost descoperite un
num`r de 5 buc`\i substan\`
de culoare maro, despre care
susnumitul a declarat c` este
ha]i], acesta fiind folosit
pentru consum de cei pre-
zen\i.
În baza rezolu\iei motivate,
probele ridicate au fost trimi-
se la Laboratorul din cadrul
I.G.P.R., urm@nd s` se efec-
tueze constatarea tehnico
]tiin\ific` pentru stabilirea
naturii substan\elor ridicate.
Urmare a activit`\ilor desf`-
]urate pe linia combaterii
traficului ]i consumului de
droguri, a fost documentat`
activitatea infrac\ional` pen-
tru numitul B. RADU de 23
ani, din Rm. Vâlcea, în sarci-
na c`ruia s-a re\inut c`, în
mod repetat a de\inut droguri
de risc (rezin` de cannabis),
în scopul consumului pro-
priu ]i în  vederea comercial-
iz`rii c`tre diverse persoane
a unor astfel de substan\e.
Cantitatea de 5,14 grame
substan\` ridicat` în urma
ac\iunii de prindere în fla-
grant din noaptea de 16-
17.02.2007 a fost experti-
zat`, confirmându-se c` a-
ceasta era rezin` de canna-
bis, motiv pentru care, dup`
coroborarea probelor, procu-
rorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Te-
ritorial Vâlcea, au pus în
mi]care ac\iunea penal` ]i au
propus arestarea preventiv` a
susnumitului, propunere care
a fost confirmat` de Tribu-
nalul Vâlcea - Sec\ia penal`,
care a emis mandat de ares-
tare preventiv` pentru 29 de
zile.

Biroul de Pres` al I.P.J.
Vâlcea

Rosal Grup are
un nou purt`tor
de cuv@nt

{ncep@nd cu data de 1 febru-
arie 2007, purt`tor de cuv@nt
al firmei ROSAL GRUP
SRL este Veronica Z`rescu.
Pentru orice fel de informa\ii
legate de activitatea firmei
ROSAL, despre proiectele ]i
strategiile de extindere ]i
dezvoltare ale acesteia, cet`-
\enii [l pot contacta pe actu-
alul purt`tor de cuv@nt la nu-
m`rul de telefon 0722/
318808.

„Cert este c`-i p`cat c` cei
81 de senatori care au semnat

mo\iunea au atacat un ministru
care ]i-a f`cut pe deplin datoria”

Dorel Jurcan:Profesor cercetat de Poli\ie
pentru c` ]i-a lovit elevul
La data de 16.02.2007, in jurul orelor 13:30 s-a
prezentat la sediul poli\iei mun. Dr`g`]ani elevul
G. M., elev la Grupul ]colar I.C. Br`tianu, din
mun. Dr`g`]ani, care a sesizat c`, a fost victima
unei agresiuni, din partea numitului C. ION, pro-
fesor de geografie la acea ]coal`. În urma
primelor verific`ri s-a constatat c` elevul este în
clasa a XI-a, profilul l`c`tu]i mecanici, la clasa
de Arte ]i Meserii din cadrul Grupului ]colar I.C
Br`tianu, iar în ziua de 16.02.2007, aflându-se la
ora de geografie, între orele 11:00 - 12:00, profe-
sorul C. Ion, aflat la cursuri, l-a lovit pe elev cu
o platband` din fier peste mâini, f`r` un motiv
întemeiat, moment în care elevul ]i un alt coleg
al s`u au p`r`sit sala de cursuri. Elevul acuz`
dureri la mân` în zona cotului, iar obiectul con-
tondent a fost identificat în clas`, fiind folosit ca
material didactic în activitatea practic`.

Biroul de Pres` al IPJ


