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{n ]oapt`

Liderii partidelor aflate în Opozi\ie au c`zut de acord, miercuri, s` redacteze ]i s` înainteze împreun` o mo\iune de cenzur`
la adresa Guvernului Boc. Crin Antonescu ]i Victor Ponta au anun\a\ la finalul unei întruniri, c`, dac` aceast` mo\iune va trece,
PSD ]i PNL vor constitui un Guvern de criz`, cu un premier independent ]i cu un mandat limitat. "Dac` vreuna dintre mo\iuni
î]i pierde destinatarul, ea nu va mai fi înaintat`", a precizat pre]edintele PNL. Cât prive]te num`rul de parlamentari care vor
vota în favoarea mo\iunii, Antonescu a declarat c` atât PNL cât ]i PSD vor face tot posibilul pentru a convinge cât mai mul\i
parlamentari s` li se al`ture. La rândul s`u, pre]edintele PSD, Victor Ponta, a declarat c`, dac` mo\iunea de cenzur` va trece,
partidele din Opozi\ie vor forma un guvern de criz`, care va avea un mandat limitat, "pân` în prim`vara anului viitor".

Max.: 23 °C Min.: 10 °C
{n general [nsorit  

}anse de precipita\ii: 0%
Umiditate maxim`: 60%

V@nt: 18 km/h din direc\ia VNV

VremeaMo\iune comun` PNL-PSD

Am ieftinit tarifele pentru Mica Publicitate! Curierul de R@mnic
Calea lui Traian nr 125, cl`direa Socom ([ntre River Plaza Mall ]i magazinul Cozia) telefon 0250732121

Curs BNR
Euro 4.26 RON
USD 3.33 RON
GBP 5.12 RON
CHF 3.29 RON
Aur 134.01 RON

Sloganul meu de la alegerile
pentru Prim`rie suna a]a: “VVooii
ssccooaattee  mm`̀iinniillee  lloorr  ddiinn  bbuuzzuu-
nnaarreellee  vvooaassttrree!!” }i atunci, ca ]i
ast`zi, credeam c` [n V@lcea oa-
menii cinsti\i nu mai au nici o
]ans`, c` ora]ul este confiscat de
o ocult` mizerabil`, care taie ]i
sp@nzur`, dup` propriul ei plac.
{ntre timp, mii de v@lceni au luat
calea pribegiei, au devenit sclavi
pe planta\iile europene, ]i-au
abandonat copiii , p`rin\ii, limba
]i |ara. To\i au fugit de aici din
disperare, pentru c` aici nu mai
po\i tr`i cinstit, ci numai sp`l@nd
picioarele acestei lumi de inter-
lopi. 

Am scris zeci de articole
dure, dar nu s-a [nt@mplat nimic.
Oculta a continuat s` func\io-
neze, s` produc` milioane de eu-
ro, dar, mai ales, s` devalizeze
bugetele institu\iilor publice din
V@lcea. Am s`pat mult [n ultimii
ani, am ajuns p@n` [n m`run-
raiele acestei lumi corupte ]i
mizerabile, am ajuns p@n` [n

ma\ele Platformei chimice ]i a
firmelor c`pu]e care graviteaz`
[n jurul ei. Nu le spun numele,
pentru c` toat` lumea le ]tie, mai
ales [n Combinat, dar ]i la CET.
Culmea, printre ele, firme ale
unor ziari]ti v@lceni, care par-
ticip` la jaf, camuflate sub di-
ferite nume, prest`ri de servicii,
funda\ii. Caracati\a asta uria]`
nu si-ar fi construit imaginea de
cinste irepro]abil` ]i patriotism
f`r` ei. Din punctul meu de
vedere, at@t [m cazurile cunos-
cute ale Prim`riei ]i ale fostului
primar Gut`u, c@t ]i recent,
ziari]tii v@lceni sunt de dou` ori
tr`d`tori, a doua oar` pentru c`
]i-au tr`dat profesia, devenind
slugile unor infractori. Am p`-
truns [n intimitatea partidelor
politice ]I am [n\eles de ce [n
aceast` \ar` orice idée correct` ]I
orice om cinstit sunt sorti\i piei-
rii. Nimic nu mai func\ioneaz`
legal, ci dup` legile acestei cara-
cati\i, tot mai extins`, care
corupe zilnic, care distruge via\a
]i normalitatea acestui ora]. 

{nainte eram un fan al [n-
toarcerii [n Rom@nia ]i al luptei
pentru dreptate ]i rena]tere na-
\ional`. Ast`zi nu mai cred c` va
putea cineva, vreodat`, s` dis-
trug` caracati\a, chiar dac` bra-
\ele mai mici sunt amputate. Nu
mi-au mai r`mas dec@t umorul
gros, ironia, b`]c`lia. Dar [mi
dau seama c`, de fapt, nu le fac
lor nici un r`u, ci doar mie
[nsumi.

M@inile lor r`m@n ad@nc
[nfipte [n buzunarele voastre…

Silviu Popescu

M@inile lor r`m@n tot [n buzunarele voastre! Opinia mea

Sub semnul

Ieri au fost re\inu\i de
c`tre DNA Pite]ti Dorin
Dobri]an ]i Ovidiu Cioges-
cu. 

Care bra\ al caracati\ei
v@lcene ar trebui s` urme-
ze?

A]tept`m comentariile
dumneavoastr` pe www.ram-
nic.ro

?
Foarte multe firme din R@m-

nic au participat [n trecut-unii
spun c` [nc` mai particip`-la un
circuit ilegal al banilor, ob\inu\i,
[n special, de la bugetul statului,
prin lucr`ri aparent corecte.
C@nd i-am spus asta unuia dintre
ei, mi-a r@s [n nas ]i a exclamat:
„Cum, zice, tu nu ai auzit c`
dac` nu e]ti [n club nu existi? C`
dac` nu dai, nu ai? C` miro]i a
prost?” Nu, n-am auzit, iar omul
cred c` are dreptate. Mie [mi e
greu s` pl`tesc asocia\ia la timp
]i rata la apatament, de]i am
dou` servicii. Am un coleg
c`ruia nu-i ajung banii lui ]i ai
so\iei s` tr`iasc` de la lun` la
lun`. Am scris, totu]i, despre
acest circuit ilegal ]i despre acest
CAR \ig`nesc sui-generis, despre
leg`tura participant\ilor cu con-
struirea Mallului ]i despre marea
\eap` pe care to\i ace]tia, printre
ei ]i poli\i]ti de grad [nalt, dar ]i
grade masonice, dar nu am avut
confirm`ri oficiale. Se rulau su-
me de milioane de euro. Acum
[ncep s` am, dar parc` e prea pu-
\in. A]tepta\i-v` la ce v` a]tepta\i
mai pu\in! ((RRaadduu  TT`̀ccuuttuu))

Ce scumpiri ne
a]teapt` în aceast`
toamn`

Pre\ul p@inii ar putea cre]te
din aceast` toamna cu p@n` la
30%, pentru c` inunda\iile ]i se-
ceta au afectat culturile de gr@u.
}i pre\ul unui litru de ulei va
cre]te, din septembrie, cu 15%,
deoarece materia prim` ]i utili-
t`\ile s-au scumpit.

Peste dou` milioane de ro-
m@ni vor fi grav afecta\i de intro-
ducerea copl`\ii pentru medica-
mentele folosite la tratatarea bo-
lilor cronice.

Biletele de tren ]i metrou se
vor scumpi ]i ele [n septembrie
cu 8-9 la suta, respectiv cu 10 -
11 la sut`, dupa ce conducerile
CFR C`l`tori ]i Metrorex au ce-
rut [n repetate r@nduri cre]terea
tarifelor pentru echilibrarea bu-
getelor.

Carmen C~LIN

Dobri]an ]i Ciogescu, la DNA

Clien\ii nemul\umi\i ai b`ncilor
din România amenin\` cu procese
colective na\ionale, în care ar putea
fi implicate mii de persoane. Ace]tia
au format mai multe forumuri ]i
grupuri pe internet, în cadrul c`rora
dezbat problemele întâmpinate în
rela\ia cu b`ncile ]i pun la cale stra-
tegii pentru declan]area unor procese
colective na\ionale.

Ideea de a forma aceste grupuri
de discu\ii pe Internet a venit din
partea unor clien\i Volksbank din Ti-
mi]oara, care au format un grup pe
Yahoo în cadrul c`ruia s-au aliat îm-
potriva b`ncii. Grupul num`ra mier-
curi peste 300 de persoane.

Aproximativ 100 de clien\i
nemul\umi\i ai Volksbank s-au întâl-
nit mar\i sear` la Bucure]ti pentru a
discuta cu avoca\ii ]i reprezentan\ii
institu\iei. În urma întâlnirii, num`-
rul membrilor al acestui grup a urcat
la aproape 1000 de persoane.

Tendin\a continu` prin infiin\area
unor altor grupuri de discu\ii ]i pen-

tru clien\ii BCR, Bancpost ]i
Raiffeisen Bank.Grupul autointitulat
"împotriva abuzurilor Raiffeisen" a
fost înfiin\at miercuri.

Avocatul Gheorghe Piperea, care
reprezint` o parte dintre clien\ii
b`ncilor, a declarat c` miercuri exis-
tau circa 900 de persoane care vor s`
dea în judecat` Volksbank, compara-
tiv cu num`rul de aproximativ 600
de persoane înregistrat mar\i.

"Înainte  s`  începem  procesul
propriu-zzis  vrem  s`  încerc`m  o  con-
ciliere  cu  Volksbank,  iar  ]ansele  de
reu]it`  sunt  de  50  -  50%.  S-aar  putea
ca  banca  s`  revin`  la  sentimente  mai
bune.  În  sens  contrar,  vom  înainta
plângerea  la  instan\`  în  circa  10
zile", precizeaz` Piperea.

Cristian Radu, reprezentant al
Volksbank, a declarat c` grupul de pe
Yahoo nu are o organizare formal` ]i
c` institu\ia încearc` s` în\eleag`
problemele cu care se confrunt`
fiecare client.

Întrebat despre faptul c` tot mai

mul\i clien\i ai b`ncilor se orga-
nizeaz` în grupuri pe interne\
Piperea consider` c` acest lucru era
"de a]teptat", în contextul în care
"b`ncile s-au comportat ca ni]te
c`m`tari cu acte, introducând în con-
tracte tot felul de clauze bizare".

Mai mul\i clien\i ai Volksbank au
câ]tigat deja procese împotriva Volk-
sbank, unii dintre ace]tia venind la
întâlnirea organizat` mar\i pentru a-i
încuraja pe ceilal\i participan\i.

"Am  primit  un  sfat  de  la  un  anga-
jat  al  dumneavoastr`  s`  v`  dau  în
judecat`.  Am  f`cut-oo  ]i  am  câ]tigat.
Îi  mul\umesc!", a transmis unul din-
tre clien\ii reprezentan\ilor Volks-
bank.

Piperea a men\ionat c` a discutat
unele chestiuni tehnice ]i cu clien\i ai
BCR, iar asear` urma s` aib` loc o
întâlnire cu ace]tia, în cadrul c`reia
se vor discuta detalii legate de pro-
blemele cu care se confrunt` în rela-
\ia cu banca.

Ofensiv` a clien\ilor [mpotriva b`ncilor care 
[i jecm`nesc cu dob@nzi ]i comisione nejustificate

Agerpres, 1.09.2010. Ovidiu Ciogescu, patronul firmei Electro
V@lcea, a fost re\inut asear` de procurorii Serviciului Teritorial
Pite]ti al Direc\iei Na\ionale Anticorup\ie (DNA), [ntr-un dosar
[n care este cercetat ]i directorul Administra\iei Bazinale de Ap`
Olt, Dorin Dobri]an. Ovidiu Ciogescu a fost scos [nc`tu]at din
sediul DNA Pite]ti, dup` mai multe ore de audieri, refuz@nd s`
fac` orice fel de declara\ii privind motivele re\inerii sale. {n ulti-
ma vreme, firma Electro V@lcea executa lucr`ri importante la
Arpechim Pite]ti.

• Dobri]an este anchetat pentru c` 

a acordat credite preferen\iale ]i a dat

bani cu cam`t` unor oameni de afaceri

importan\i din Vâlcea

Directorul Administra\iei Bazinal` de Ape Olt, Dorin Do-
bri]an (PDL), este anchetat de procurorii Direc\iei
Na\ionale Anticorup\ie (DNA) Pite]ti, pentru c` acordat
credite preferen\iale ]i a dat bani cu cam`t` unor oameni
de afaceri importan\i din Vâlcea.
Clipe grele pentru directorul de la Direc\ia Apelor Olt.
Ieri, DNA Pite]ti a [nceput o anchet` pe numele lui Dorin
Dobri]an. Surse din r@ndul anchetatorilor sus\in c`
Dobri]an ar fi cercetat pentru mai multe acte de corup\ie.
Anchetatorii au ridicat probe at@t din biroul s`u, c@t ]i din
casa sa. 
Dorin Dobri]an a fost comisar principal la Garda
Financiar`, ]ef de Departament credite ]i garan\ii materi-
ale la Bancorex Râmnicu Vâlcea, director adjunct ]i direc-
tor al BCR Vâlcea, director principal  CEC, Sucursala
Vâlcea, [n prezent fiind director la Direc\ia Apelor Olt. 
În diminea\a de ieri, la ora 6.15, biroul lui Dorin Dobri]an
a fost sigilat de trei procurori DNA, iar la u]` au fost
posta\i doi masca\i. În cursul acestei dup`-amiezi, drec-
torul Dobri]an a fost adus la birou de acas` de c`tre
procurorii DNA. 
Dorin Dobri]nan este anchetat sub acuza\ia c`, în calitatea
sa de fost director al BCR Sucursala Vâlcea, a acordat
credite preferen\iale ]i a dat bani cu cam`t` unor oameni
de afaceri importan\i din Vâlcea. 
Dosarele de creditare erau \inute în sertar ]i fostul direc-
tor le spunea clie\nilor c` banca nu le-a aprobat creditul
solicitat. Ulterior, el le împrumuta clien\ilor sumele solici-
tate cu dobânzi foarte mari. 
Dorin Dobria]n a fost membru PSD ]i s-a înscris în PDL
în urm` cu doi ani. 
Numele s`u a ap`rut în mass-media legat de scandalul de
corup\ie RARORA, în care BCR a fost p`gubit` cu peste
800 miliarde lei, acuze nedovedite îns` pân` în prezent.

R.T.

De la trimisul nostru special la Direc\ia Na\ional` Anticorup\ie Pite]ti, Liviu Popescu:


