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Knock, knock, alegerile bat la u]`,
e campanie de toamn`, deja, unii
candida\i au furat startul a]a cum ]tiu
ei mai bine, cu bere ]i mici, cu vinuri
noi ]i discursuri siropos – pompoase
bune de ame\it ]i am`git electoratul. Se
înt@mpl` ce se înt@mpl`, unii r`m@n
b`tu\i în cuie pe liste, aceia]i candida\i
vechi c@t e h`ul, al\ii r`m@n b`tu\i în
cap, dimpotriv`, unii se mut` pe cole-
gii, sau de la un partid la altul. Avem ]i
c@teva bombe de toamn`, Gigi Becali
s-a dus la PNL, dar nu s-a f`cut liberal,
ci doar merge al`turi de ei, iar Monica
Iacob Ridzi, pe care n-a mai vrut-o
nimeni dintre pedeli]ti s-a dus taman la
Dan Diaconescu, aliatul din umbr` al
locatarului temporar de la Cotro, eu am
mai zis asta, dar mul\i nu vor nici acum
s-o cread` ]i se am`gesc c` ar fi un soi
de salvator al na\iunii, fie el ]i un }tir-
bete cu Maybach.  

Mai avem ]i bombe cu must, dac`
nu ]tia\i, mustul \inut la cald, cu capac,
c@teva zile, poate produce o reac\ie a-
proape exploziv`,  deun`zi i s-a înt@m-
plat unui apropiat care a uitat de el. Nu
i-a distrus dec@t zugr`veala, o jaluzea,
mobilierul a trebuit s` fie sp`lat, un
ghiveci de flori a fost f`cut \`nd`ri, iar
sticla a zburat apoi în centrala termic`,
pe care a îndoit-o, bubuind infernal.
A]a c`, dac` vre\i s` face\i o fars` prie-
tenilor, sau politicienilor, l`sa\i-le la
sediul de partid sau locuin\a personal`,
ascunse, nu doar ou` clocite sau pe]ti,
ci ]i sticle cu must. Posibil s` se lase cu
infarct, sau m`car cu ceva zbierete. 

L`s@nd gluma deoparte, iat` alte
bombe, ,,cu ceas” pe care Executivul
lui Victor Ponta le-a “mo]tenit” de la
guvernarea PDL. Acesta s-a confruntat
în cele cinci luni de mandat cu grave
probleme l`sate de fostele Cabinete, pe
care a încercat s` le solu\ioneze.

Premierul a spus c` prima “bomb`
cu ceas” este “sistemul de corup\ie ]i
de crim` organizat`” din cadrul ANAF,

organizat de PDL ]i Sorin Blejnar, ce a
dus la pierderi grave pentru buget.

A doua “bomb`” dezamorsat` a
fost reprezentat` de situa\ia de la Po]ta
Rom@n`, unde s-au înregistrat peste
100 de milioane pagub`

A treia “bomb`” a fost reprezentat`
de Hidroelectrica, unde s-au înregistrat
1,2 miliarde de Euro prejudiciu produs
de PDL ]i de Adriean Videanu, dar ]i
de Oltchim, cu un prejudiciu de 700 de
milioane de Euro.

A cincea “bomb`”, dat` de taxa de
claw-back adoptat` de Guvernul Emil
Boc prin dou` OUG succesive care se
contraziceau, la care a ad`ugat un de-
ficit de 700 milioane de lei în func\i-
onarea spitalelor, acestea nefiind buge-
tate ]i pentru trimestrul al patrulea.

A ]asea bomb` este subfinan\area
cronic` a armatei în timp ce a opta
“bomb`” este legat` de personalul din
Poli\ie, av@nd în vedere c` s-au f`cut
disponibiliz`ri de c`tre fostul ministru
Iga], care a blocat toate posturile pen-
tru absolven\i.

A noua bomb` men\ionat` de
ministrul Ponta este CNAS, faptele
grave de corup\ie de acolo, nea-sigu-
rarea bugetelor pentru func\ionarea
spitalelor ]i plata medicilor, cele 100
de milioane de lei angajate în faze de
achizii\i a produselor informatice ]i
faptul c` încas`rile de la cet`\eni nu
ajungeau înapoi în servicii medicale.

A zecea “bomb`” a fost imputat`
direct lui Emil Boc ]i Traian B`sescu,
care s-au angajat în negocierile cu par-
tenerii interna\ionali în ceea ce pri-
ve]te cre]terea pre\ului la gaze, l`s@nd
astfel marile ora]e f`r` subven\ie la
înc`lzire pentru aceast` iarn`.

A unsprezecea “bomb`” este c`
PDL a l`sat TVR cu 100 de milioane
de Euro datorii, iar a doisprezecea se
refer` la diminuarea indemniza\iei
pentru mame, pe care Guvernul încear-
c` acum s` o restituie.

Taxa auto reprezint`, potrivit lui

Ponta, a treisprezecea “bomb`”, în
condi\iile în care suma de 400 de mi-
lioane încasat` de Guvernul PDL tre-
buie restituit` în baza hot`r@rilor jude-
c`tore]ti.

A cincisprezecea “bomb`” e repre-
zentat` de situa\ia din Educa\ie, PDL
neasigur@nd bugetul de func\ionare p@-
n` la sf@r]itul anului. El a acuzat ]i
faptul c` introducerea clasei preg`ti-
toare de c`tre fostul ministru s-a f`cut
doar ,,pentru a deturna 50 de milioane
de lei pentru firmele PDL”.

“Toate acestea le-am mo]tenit ]i
asupra lor ne-am aplecat în cinci luni.
Cei de la PDL voiau s` prezinte un
bilan\, m-am g@ndit s`-i sprijin ]i s` le
aduc aminte ce au distrus sau furat în
aceast` \ar`. În perioada 2012-2016 e
necesar ca PDL s` reflecteze la ce a
f`cut ]i s` se reformeze ca s` spun` din
nou ceva pe scena public` rom@neasc`.
T`cerea în cazul lor e de aur, f`r` s`
fac aluzie pentru aplecarea celor de la
PDL pentru exploatarea cu cianuri”, a
spus Ponta.

De ajuns. O mo]tenire, cu adev`-
rat, cam grea. Deputatul Monica Iacob
Ridzi, care a demisionat recent din
PDL ]i spunea c` va merge la PNL, s-a
înscris luni în PPDD Hunedoara, ea
urm@nd s` candideze din partea acestui
partid la alegerile parlamentare.

Ea ]i-a încercat ]ansele ]i la PSD ]i
PNL, îns`, mi s-ar fi p`rut grotesc ca
ace]tia s` uite lamentabila ei presta\ie,
de pedelist` înfocat`, plus c`, a avut
ceva probleme cu legea. A]a c`, în fi-
nal, a r`mas pe colegiul pe care ]i-a
încercat ]ansele ]i data trecut`, doar c`,
al`turi de DD – OTV, aliatul contro-
cenistului ]ef. 

În replic`, PNL prime]te un aliat
nesperat, Gigi Becali a fost acceptat s`
candideze din partea USL. Desigur, e-
venimentul este speculat intens ]i ri-
diculizat, c` ,,liberalii s-au compro-

mis”, c` ,,au f`cat alian\` tocmai cu
`la”, îns`, în\elegerea e f`cut` în pers-
pectiva alegerilor din decembrie, e
vorba de un acord politic, e adev`rat,
cam împotriva firii, dar Becali i-a
surprins pl`cut anul acesta pe mul\i
rom@ni lovind cu frenezie în Suspen-
datul ce era la un pas s` fie ]i Demisul,
plus c` îl admir` sincer pe Crin An-
tonescu, pe care îl consider` a fi cel
mai curat, necompromis ]i bine inten-
\ionat politician din Rom@nia. În plus,
liberalii au f`cut un astfel de acord ]i
cu partea onest` a fostului PN\CD,
condus` de Victor Ciorbea. Nu e vorba
nici de destr`marea USL, nici de înl`-
turarea lui Antonescu din fruntea PNL,
criticii se vor mai desc`rca o s`pt`-
m@n`, dou`, o lun`, dou`, vor jura c`
nu mai calc` la vot, îns`, cu certitu-
dine, la parlamentare ]tiu prea bine cu
cine s` voteze, cum au f`cut ]i la
locale. Becali va r`m@ne liderul PNG,
]i, dac` a] putea spune astfel, îl va în-
frunta pe liderul spiritual al unui partid
ce va disp`rea în neant odat` cu dispa-
ri\ia sa, ]i m` refer la Diaconescu, cel
c`ruia tocmai i-a e]uat episodul lacro-
mogeno-elodios cu salvarea Oltchim.
Dar ]i Ponta le-a g@ndit bine ]i are ]i
umor: ,,Cu Becali îl batem pe principa-
lul aliat al PDL, Dan Diaconescu”.

Kandy Reisenauer

Punct de vedere

Procurorii din cadrul Direc\iei Na-
\ionale Anticorup\ie efectueaz` cerce-
t`ri penale fa\` de inculpa\ii: 

FIERARU EUGEN, executor jude-
c`toresc în cadrul Biroul Executorului
Judec`toresc „Fieraru Eugen”, din mu-
nicipiul Pite]ti, jude\ul Arge], 

COCAIN~ MIHAI-ANDREI, a-
vocat în cadrul Baroului Arge] ]i 

B~LAN SERGIU-FLORIN, fost
director executiv la S.C. UZINELE
SODICE GOVORA S.A. (în prezent
S.C. UZINELE SODICE GOVORA-
CIECH CHEMICAL GROUP S.A.), în
sarcina c`rora s-au re\inut urm`toarele: 

- asociere pentru s`vâr]irea de
infrac\iuni ]i 

- tentativ` la infrac\iunea de
în]el`ciune, cu consecin\e deosebit de
grave ]i 

ARDEIA} LIVIU, avocat în ca-
drul Baroului Teleorman, în sarcina
c`ruia s-au re\inut urm`toarele: 

- asociere pentru s`vâr]irea de

infrac\iuni, 
- tentativ` la infrac\iunea de

în]el`ciune, cu consecin\e deosebit de
grave ]i 

- infrac\iunea de fals intelectual
prev`zut în Legea contabilit`\ii nr.
82/1991 republicat`. 

Din Ordonan\a de punere în mi]-
care a ac\iunii penale întocmit` de pro-
curori a rezultat urm`toarea stare de
fapt: 

În cursul anului 2010, inculpa\ii
Ardeia] Liviu, avocat în cadrul Ba-
roului Teleroman, Cocain` Mihai An-
drei, avocat în cadrul Baroului Arge],
Fieraru Eugen, executor judec`toresc
la Pite]ti ]i B`lan Sergiu Florin, fost
director executiv la S.C. UZINELE
SODICE GOVORA S.A., au constituit
o asociere infrac\ional` prin care au
încercat inducerea în eroare a func\io-
narilor unor agen\ii bancare din Bucu-
re]ti, Sibiu ]i Pite]ti în scopul ob\ine-

rii, pe nedrept, a sumei de 24.400.000
lei (echivalentul a 5.673.626,94 euro,
calculat la cursul BNR de 4,3006 lei/
euro) în cadrul unei proceduri de exe-
cutare silit` pornit` pentru suma de
11,15 lei, reprezentând cheltuieli de
judecat` stabilite de o instan\` civil` în
favoarea inculpatului B`lan Sergiu
Florin. 

Executarea silit` a acestei crean\e a
fost încuviin\at` de Judec`toria Pite]ti
la data de 13 septembrie 2010, proce-
dura de executare fiind derulat` prin
biroul executorului judec`toresc Fiera-
ru Eugen. În continuare, inculpa\ii au
încheiat între ei mai multe contracte
fictive (de asisten\` juridic` ]i de pres-
t`ri servicii), onorariile acestor con-
tracte fiind stabilite la valoarea total`
de 24.400.000 lei. De asemenea, în
cursul lunii septembrie 2010, inculpa-
tul Fieraru Eugen stabile]te prin proces
verbal totalul cheltuielilor ocazionate
de executarea silit` la suma de

12.010.467,70 lei, v`dit dispropor\io-
nat fa\` de valoarea crean\ei de exe-
cutat (11,15 lei). 

În baza acestui proces verbal, in-
culpatul Fieraru Eugen emite ordo-
nan\e de poprire c`tre autorit`\ile ban-
care pentru suma de 12.010.467,70 lei,
cu posibilitatea major`rii acestor chel-
tuieli pân` la totalul de 24.400.000 lei,
stabilit prin contractele fictive men\i-
onate mai sus. În perioada septembrie
– decembrie 2010, inculpatul Fieraru
Eugen, înso\it de inculpa\ii Cocain`
Mihai Andrei, B`lan Sergiu Florin ]i
Ardeia] Liviu a încercat punerea în
executare silit` a acestor cheltuieli de
executare fictive, f`r` s` ob\in` suma
solicitat` ca urmare a opozi\iei func\i-
onarilor bancari. În plus, procedura de
executare silit` fusese suspendat` pro-
vizoriu de c`tre instan\a de judecat`
înc` din luna septembrie 2010. 

Inculpa\ilor Fieraru Eugen, B`lan
Sergiu Florin ]i Cocain` Mihai Andrei
li s-au adus la cuno]tin\` acuza\iile în
conformitate cu prevederile art. 6 alin.
3 Cod de procedur` penal`. La data de
11 octombrie 2012, procurorii antico-
rup\ie au dispus re\inerea inculpa\ilor
Fieraru Eugen, B`lan Sergiu Florin ]i
Cocain` Mihai Andrei pe o perioad` de
24 de ore, urmând a fi prezenta\i Cur\ii
de Apel Bucure]ti cu propunere de a-
restare preventiv` pe un termen de 29
de zile. Fa\` de inculpatul Ardeia] Li-
viu, având în vedere c` s-a sustras ur-
m`ririi penale, procurorii au solicitat
arestarea preventiv` în lips`, pe un
termen de 30 de zile, începând cu data
punerii în executare a mandatului de
arestare. 

La data de 12 octombrie 2012,
Curtea de Apel Bucure]ti a luat fa\` de
inculpa\ii FIERARU EUGEN, CO-
CAIN~ MIHAI-ANDREI, B~LAN
SERGIU-FLORIN m`sura oblig`rii de
a nu p`r`si \ara pe un termen de 30 de
zile. Fa\` de aceast` decizie, procurorii
au declarat recurs.

Executori judec`tore]ti re\inu\i de DNA
• {n cauz` a fost este cercetat penal ]i Florin B`lan, fost director executiv la S.C. UZINELE SODICE GOVORA S.A. 

Becali vs. Diaconescu ]i alte bombe de toamn`

Directorul Agen\iei de Impresariat
Artistic art Stigma & C`r`bu], Gheor-
ghe P`tra]cu are planuri nu mari, ci,
foarte mari pentru acest Cr`ciun. Cu
pu\in, sau ceva mai mult  noroc, acesta
vrea s` aduc` pe scena Filarmonicii
vâlcene ,,Ion Dumitrescu” nici mai
mult, nici mai pu\in, decât celebra
Filarmonic` din Viena, care s` concer-
teze împreun` cu nu mai pu\in la fel de
celebrul ]i apreciatul violonist Edvin
Marton. În prezent, P`tra]cu are o
colaborare foarte frumoas` cu Direc\ia
pentru Cultur` ]i Culte Vâlcea, repre-
zentat` de prof. Florin Epure, sub
forma unor spectacole de teatru ]i ba-
let, un asemenea exemplu fiind ,,Ce-
nu]`reasa”, de asemenea, pe 23 sep-
tembrie, va fi 23 octombrie, la ora
19,00, la Casa de Cultur` a Sindica-
telor Râmnicu Vâlcea se va juca spec-
tacolul „Taxi Blues” cu actorii Marius
Bodochi ]i Dan Tudor.

De asemenea, la anul, acesta inten-
\ioneaz` s`-i aduc` la Vâlcea pe Gia-
nni Morandi ]i Toto Cutugno, doi ar-
ti]ti italieni cu o priz` enorm` la publi-
cul matur. 

Filarmonica din Viena este cea
mai faimoas` orchestr` simfonic` aus-
triac` ]i una dintre cele mai cunoscute
din lume. În fiecare an, Orchestra Fi-
larmonic` concerteaz` de Anul Nou,
iar când transmite ur`rile de Anul Nou,
mai mult de 60 de milioane de oameni
din toata lumea le ascult` live. Filar-
monica din Viena reprezint` mult mai
mult decât un “articol austriac pentru

export”. Membrii s`i sunt ambasadori,
transmi\ând dorin\a de pace, umanitate
]i reconciliere. Pentru realiz`rile lor
culturale, membrii Filarmonicii au
primit numeroase premii, discuri de
aur ]i de platin`, decora\ii na\ionale ]i
calitatea de membri în cadrul multor
institu\ii culturale.

Edvin Marton, pe numele s`u real
Csüry Lajos Edvin, este un violonist ]i
compozitor de etnie maghiar` din U-
craina, care se bucur` de succes pe
scena mondial`. El a devenit celebru
odat` cu interpretarea, la Jocurile Olim-
pice de Iarn` de la Torino din 2006, a
unor partituri din operele lui Giuseppe
Verdi, cu care a acompaniat evolu\iile
patinatorilor Evgheni Plu]enko, Tati-
ana Totmianina ]i Maxim Marinin,
care au cucerit medalii de aur. El a
câ]tigat dreptul de a folosi pe via\` o
vioar` Stradivarius în urma unui con-
curs organizat de Orford Arts Centre la
Montreal, Canada, în 1996.

Foarte apreciat pentru colabor`rile
muzicale cu Seal, Zucchero, Lou
Bega, Supertramp ]i Gloria Gaynor,
dar ]i pentru momentele artistice ine-
dite al`turi de patinatorul rus Evgeni
Plushenko, Edvin Marton a evoluat pe
scena S`lii Palatului al`turi de Euro-
pean Royal Orchestra, sub bagheta
dirijorului austriac Gottfried Rabl.
Edvin Marton a mai fost la Bucure]ti,
împreun` cu patinatorul Evgheni Plu-
shenko, în 2007, 2008 ]i 2010.

Kandy Reisenauer

Filarmonica din Viena ]i Edvin
Marton, în concert, 

de Cr`ciun, la R@mnic

Ultima reuniune în plen a Parlamentu-
lui a avut pe ordinea de zi dezbaterea mo-
\iunii simple pe agricultur` introdus` de
actualele for\e politice aflate în opozi\ie.
Ini\iativa s-a dovedit în final un fiasco
ru]inos ]i un bumerang  pentru ini\iatori a-
vând în vedere c` mo\iunea a fost respins`
cu 148 de voturi, 73 – pentru ]i
18 ab\ineri.

Mi-am f`cut o fereastr` de timp spre a
citi textul mo\iunii sub titlul „D`un`torii
USL distrug agricultura”. Dup` lecturare
am avut surpriza s` constat c` autorii au
demonstrat o total` lips` de inspira\ie ]i au
preluat calupuri întregi din cele trei mo-
\iuni pe aceea]i tem` a agriculturii intro-
duse spre dezbatere în Parlament de c`tre
PSD în anii 2009 – 2010. În fa\a acestei
copii tras` parc` la indigo, firesc mi-am
pus întrebarea: cine sunt adev`ra\ii „d`u-
n`tori” din agricultur`?

Niciun guvern n-ar fi fost în stare s`
repare în 5 luni dezastre catastrofale pro-
vocate de-a lungul a trei ani ]i jum`tate de
un guvern antecedent dovedit ca irespon-
sabil. De exemplu, nu va fi uitat` prea cu-
rând isprava din 2010 a Guvernului Boc,
anul când  s-au alocat pentru agricultur`
doar 0,02% din PIB sub form` de sprijin
de stat acordat fermierilor.

Efectele ravagiilor fenomenelor natu-
rale din acest an puteau fi mai u]or supor-
tate de c`tre fermieri dac` Guvernul Boc
n-ar fi abrogat Legea calamit`\ilor sau
dac`, cel pu\in, ar fi înlocuit respectiva le-
ge cu un alt act normativ care s` permit`
acordarea de desp`gubiri c`tre fermierii
asigura\i.

De neuitat ]i neiertat r`mâne ]i faptul
c` fostul Guvern PDL a reu]it s` decapi-
teze sistemul de îmbun`t`\iri funciare prin
scoaterea în ]omaj a 3500 de oameni din
cei 5000 de salaria\i ai ANIF care aveau de
realizat un program extrem de important
cuprins în strategia de dezvoltare a agri-
culturii. Ce a urmat se ]tie: dup` aplicarea
acestei m`suri legiferate prin O.G. nr. 82,
o treime din infrastructura de iriga\ii care
nu fusese vandalizat`, a fost t`iat` bucat`
cu bucat` ]i vândut` la fier vechi. Astfel,
din cele 3 milioane ha amenajate cândva
pentru irigare, abia 10% au mai r`mas cât
de cât func\ionale dup` ce Guvernul Boc a
pârjolit sistemul de iriga\ii al Câmpiei
Române.

Îmi permit s` le reamintesc celor care
ast`zi deplâng, printr-o mo\iune, soarta a-
griculturii, declara\ia pe care, în anul
2010, a f`cut-o pre]edintele comisiei
AGRI a Parlamentului European, Janusz
Wojciecowski, declara\ie rezumat` la o
singur` propozi\ie devastatoare – citez:

„Agricultura României este un dezastru!”
Pe acest teren calamitat a venit la pu-

tere Guvernul Ponta. Iar în scurta perioad`
care a trecut de la preluarea frâielor guver-
n`rii, actualul Executiv a turat toate motoa-
rele posibile pentru astuparea g`urilor ne-
gre din agricultur` ]i a luat m`suri despre
care mo\iunea nici m`car nu face vreo
aluzie. În cele 5 luni Guvernul Ponta a ma-
jorat pl`\ile directe la ha pentru culturile
agricole de la 100,65 euro, cât a fost în
2011, la 119,66 euro, la care, dup` urm`-
toarea rectificare bugetar` vor mai fi alo-
ca\i de la stat 50 euro; a acordat sprijin
cresc`torilor de animale astfel încât cuan-
tumul pl`\ii directe complementare s` a-
jung` la 40,8 lei pe cap de ovin`/caprin` ]i
la 500 lei/cap de bovin`; pentru prima dat`
în ultimii ani, fermierii care au utilizat
sistemele de iriga\ii r`mase în func\iune au
pl`tit consumul de ap` ]i energie electric`
cu o reducere de 20%; recent, M`sura 125
a Programului Na\ional de Dezvoltare Ru-
ral` care s-a derulat pân` la începutul
acestei s`pt`mâni a beneficiat de un buget
majorat de la 25 milioane euro, la 60
milioane euro ].a.m.d.

… Citirea textului mo\iunii, a]a cum
spuneam, a fost pentru mine un prilej de a
rememora f`r`delegile comise ]i deciziile
aiuritoare în agricultura româneasc` pe
care le-au luat guvernan\ii cameleonici în
toat` perioada ianuarie 2009 – aprilie
2012. }i-atunci, cine trebuie s` suporte
vina ]i consecin\ele pentru dezastrul din
agricultur`? Actualul Guvern – în nici un
caz!

Dr. ing Ion Cîlea
Vicepre]edinte PSD 

pe probleme de agricultur`

Mo\iunea pe agricultur` –
bumerang pentru acuzatori


