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Curs de guvernare social-democrată la
Olt

Stănescu şi Oprescu,
săracii bogaţi ai Oltului

de Mihaela Bobaru
Liderii social-democraţi nu mai sunt de mult săraci şi
cinstiţi, după modelul ,,tătucului Iliescu”. Unii dintre ei, nu
are importanţă dacă te referi la cei de la centru sau de la
Olt, ,,îi bat” bine pe ,,bogătaşii liberali” sau pe
,,întreprinzătorii conservatori” atunci când vine vorba de
avuţie. Unii dintre mai-marii PSD cu ceva bun simţ îşi
declară bogăţia, alţii cu mult tupeu fac pe săracii, chiar
dacă toată lumea ştie că lucrurile stau cu totul altfel.
Nu am fi abordat acest subiect dacă nu am fi citit pe site-
ul cursdeguvernare.ro care sunt cei mai darnici politicieni
către propriile formaţiuni politice. Sau, mai bine zis, cei
mai novice politicieni cu dare de mână. Doar astfel
explicându-se cum unii dintre ei au donat către partid, la
ultimele campanii electorale, sume mai mari decât au
câştigat nu doar ei, ci întreaga familie, în anul respectiv.

Iliescu nu are urmaşi în f runtea PSD
Fondatorul PSD, Ion Iliescu, va rămâne în istoria ţării drept
preşedintele cel mai sărac. Deşi a condus ţara mai bine
de zece ani, fiind singurul preşedinte cu peste două
mandate, care a părăsit de bună voie funcţiile publice,
chiar şi pe cele politice importante în partidul fondat de
el, acesta este o persoană modestă din punct de vedere
financiar. Nu are proprietăţi importante şi nici depozite la
bănci care măcar să-i justifice funcţiile deţinute. Nimeni nu
ştie cum şi-a cheltuit salariile fostul şef al statului. Ce se
cunoaşte este că Iliescu s-a ţinut departe de afacerile
făcute de colegii de partid, pentru a nu-şi murdări
eticheta de ,,om cinstit şi sărac”. 
Dacă pe vremea când îşi controla partidul au existat
colegi care s-au îmbogăţit nejustificat, afectând prin
scandalurile iscate imaginea PSD, după ce Iliescu a ieşit
la pensie lucrurile au scăpat de sub control, partidul
devenind pe zi ce trece o gaşcă a şmecherilor cu bani.
Şmecheri care au făcut tot ce a depins de ei ca să-şi
ascundă averile dobândite pe căi ilegale.

Oprescu, bani de la botez şi statut de mogul local
Conform informaţiilor furnizate pe site-ul amintit, liderul
PSD Slatina, Marius Oprescu, a donat partidului în
campania pentru Cotroceni din 2009 suma de 54.000 lei. 
De unde a avut banii aceştia tânărul politician, dacă,
potrivit declaraţiei de avere postate pe site-ul CJ Olt, el şi
soţia au câştigat cu puţin peste 35.000 lei? El a susţinut
pentru unii dintre colegii din media locală că a apelat la
banii strânşi în urma creştinării fiului său.
„Sunt bani obţinuţi din botezul copilului. Sunt un om care
investeşte mult în politică, dacă vreţi să ştiţi. Nu ştiam că
şi banii de la botez trebuie declaraţi, nu am auzit să-i fi
declarat nici Vâlcov. Mi-a dat şi soţia bani din salariul ei ca
să pot să fac carieră în politică”, a afirmat, cu mult tupeu,
Oprescu pentru un cotidian local. 
Conform declaraţiei de avere, Oprescu ar fi câştigat în
2009 doar vreo 11.500 lei din indemnizaţia de consilier
judeţean, iar soţia 26.400 lei, conform documentului
semnat anul trecut. Cu riscul de a-i deranja la culme pe
mai-marii PSD, afirmăm cu toată răspunderea că Oprescu
minte cu neruşinare.  Documentul înregistrat la CJ Olt sub
nr. 128 din 28 octombrie 2010, în care apar cele două
informaţii, face referire la situaţia alesului din 2009.
Declaraţia de avere în cauză ar trebui să-l aducă pe
Oprescu în faţa oamenilor legii pentru declaraţie
mincinoasă. Şi nu ne referim aici decât la un singur
aspect: el a uitat să-şi treacă în document cel puţin
venitul din salariul de director la Ape Olt. Toată lumea ştie
că mai bine de zece luni Marius Oprescu a fost directorul
filialei Olt a Apelor Române. Salariul primit pentru
perioada  când a deţinut această funcţie nu apare

niciunde. În declaraţia de avere la care facem referire, nu se suflă o vorbă nici despre eventuale
venituri ale lui Oprescu de la cele două firme la care deţine, conform declaraţiei de interese, statutul
de asociat sau acţionar: SC Uniagro SA şi Ferma Veche SRL. Ca să ne referim doar la posibilităţile de
a obţine venituri.
Cât priveşte veniturile obţinute de Oprescu la botezul fiului său, ele nu i-au ajuns nici pentru campania
de la europarlamentare la care acesta a fost candidat şi, deci, a fost obligat să ,,marce” bani serioşi.
Vreo două miliarde de lei vechi, dacă ne luăm după unele mărturisiri făcute de acesta apropiaţilor.
Că lucrurile nu stau aşa cum le relatează liderul PSD Slatina în declaraţia de avere, s-a prins toată
lumea. Dacă mulţi nu au cunoştinţe despre cele două firme invocate de noi, pe baza declaraţiei de
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Mituleţu,
viceprimar de
Calafat

Deşi hotărârea Consiliului
Local Calafat de revocare
din funcţie a
viceprimarului Adelică
Vasile întrunea toate
condiţiile legii, într-un mod

previzibil...

Planul de salvare
a Electroputere:
concedieri şi
tranzacţii
imobiliare 

Cea mai lamentabilă
privatizare pe care a
făcut-o AVAS în Dolj a fost,
cu siguranţă, cea a

gigantului Electroputere Craiova. Astfel, în vreme
ce,...Ion Prioteasa,

naş cu tot cu
plocon 

Vinerea trecută,
autorităţile judeţene au
inaugurat Casa Băniei în
stil mare şi pur oltenesc.
Pe lângă spectacolul de
dansuri şi cântece

populare,...

Stănescu şi
Oprescu, săracii
bogaţi ai Oltului

Liderii social-democraţi nu
mai sunt de mult săraci şi
cinstiţi, după modelul
,,tătucului Iliescu”. Unii
dintre ei, nu are
importanţă dacă te...

interese semnată de politician, nu puţini ştiu că, de fapt, el este cel ce se află în spatele unui cotidian
local. Care nu aduce bani, ci consumă. Bani pe care Oprescu trebuie să-i scoată de undeva. Şi îi
scoate de pe urma balastierei deţinute împreună cu unul dintre amicii săi.

Stănescu, mahăr cu venit de directoraş
Oprescu nu e singurul social-democrat de la Olt cu statut de ales care şi-a completat declaraţia de
avere în dispreţul celor care i-au acordat votul. La fel a făcut şi şeful său pe linie politică - liderul
organizaţiei judeţene, Paul Stănescu. Mai-marele PSD-iştilor din Olt nu a avut curajul lui Oprescu, care
se plimbă toată ziua cu Mercedesul şi semnează că nu are declarată nici măcar o bicicletă. Stănescu
se plimbă cu un SUV marca Audi, atunci când nu foloseşte maşina de serviciu, dar susţine că are o
Nubira ,,ce a trecut în clasa a II-a” şi nimic altceva. Vreun BMW  nu a văzut niciodată prin curtea casei
sale de la Vişina, chiar dacă este autoturismul cu care se plimbă soţia. Cât priveşte maşina fiului, nici
nu a auzit, darămite să o mai şi vadă...
Ei bine, preşedintele PSD şi şeful administraţiei judeţene nu e chiar un om sărac. Dacă la capitolul
bunuri a avut curajul declarând ceva teren agricol în suprafaţă totală de peste 35 ha, o casă la Vişina,
un apartament la Craiova şi vreo două spaţii comerciale, nu la fel stau lucrurile când vine vorba
despre  venituri. Preşedintele CJ Olt susţine sus şi tare că, în afară de salariul de şef al administraţiei
judeţene şi de cel de dascăl al soţiei, mai adună anual vreo 4.820 de lei din arendarea terenului
agricol către Agromec Vişina. În rest, nimic. Politicianul nostru, care se crede cel mai puternic om al
judeţului, susţine sub semnătură că nu mai are parte nici măcar de ciubucul unui ospătar. 
Despre faptul că e proprietarul real al Agromec Vişina, nici vorbă. O ştie toată lumea, dar nu se poate
demonstra prea uşor. La fel de greu e să se poată dovedi că firma care a beneficiat până acum de
sume importante de la UE este una extrem de profitabilă, iar acest profit se regăseşte din plin în
nivelul de trai al şefului judeţului. La urma urmei, faptul că preşedintele Stănescu trăieşte peste media
locuitorilor judeţului nu e nimic condamnabil, ci faptul că prin nerecunoaşterea proprietăţilor îi ia pe
olteni drept idioţi. La o analiză atentă a declaraţiilor de avere ale lui Paul Stănescu, depuse de la
preluarea şefiei CJ Olt, reies cel puţin două lucruri care ridică semne de întrebare cu privire la
corectitudinea cu care a completat declaraţia de avere.
În primul rând, aşa cum am susţinut, nu apare nicio referire la activele aducătoare de venituri deţinute
de preşedintele Agromec Vişina. Nu prea am reuşit să deducem nici când şi cum s-au evaporat cele
două conturi deţinute la BCR de la începutul mandatului, în valoare de peste două miliarde lei vechi.
Şi dacă se va osteni cineva să facă lumină în averea mai-marelui CJ Olt, poate ne desluşeşte şi cum a
reuşit acesta să obţină în urma arendării terenului agricol, timp de trei ani, aceeaşi sumă de 4.820 lei,
că doar preţul cerealelor a variat al naibii de mult în ultimii ani. Şi nu ar fi rău să-l pună pe şeful Oltului
să-şi treacă în document şi venitul obţinut de fiul său de pe urma afacerilor pe care le face… pe
spatele său. Cât despre banii câştigaţi din salariul de şef al CJ Olt, ei nu i-au ajuns pentru vacanţele
anuale petrecute cu familia de fiecare dată în afara ţării.

Pe noi ne intereseaza parerea
dumneavoastră! Exprimaţi-vă obiectiv în
legatura cu articolul de mai sus, iar dacă
"l-am ochit", aveţi colţişorul
dumneavoastră de pagină. De ce facem
asta? Pentru că lucrul cel mai de preţ
care-i lipseşte acestei ţări este
conversaţia şi posibilitatea de a citi şi
analiza alte păreri ale românilor ei. Şi nu
vă daţi la o parte din a ne critica.
Vă rugăm să folosiţi un limbaj
civilizat.

Nume: 

Comentariu: 

Comenteaza!

Este un om deosebit si mi-asi dorii sa avem si alti lideri politici ca domnul STANESCU. Este
adevarat, este un om instarit, insa averea sa este obtinuta prin munca nu prin contracte cu
statul.Este un om respectat si respectuos cu toata lumea.Consider ca articolul este putin
tendentios.

Scris de Dan, PITESTI
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Beneficiarii
proiectelor OIR
POSDRU S-V
Oltenia, consiliaţi
pentru cheltuirea
banilor

Membrii echipelor de
implementare ale

proiectelor finanţate din fonduri europene prin
intermediul POSDRU au discutat despre
rambursarea cheltuielilor,...

Uniunea
Europeană, în
sprijinul
doljenilor

Prezenţi la întâlnire au
fost şi reprezentanţi ai
organizaţiilor
nonguvernamentale sau
asociaţii, inspectori

generali pentru educaţie, primari,...

13.000.000
euro, cadou
senatorial pentru
oamenii de ştiinţ
ă

Proiectul, cofinanţat prin
Fondul European de
Dezvoltare, îşi propune
crearea unei infrastructuri

de cercetare modernă, care să pună la
dispoziţia...

Bani europeni
pierduţi din
cauza mafiei
pădurilor

Celebra filieră
infracţională dovedită în
repetate rânduri, însă nu
şi neutralizată, a fost
aproape să blocheze

construcţia pârtiei de schi...

Copii, dormiţi
liniştiţi. Dincă
veghează asupra
viitorului vostru!

Un studio de televiziune
drăguţ, un moderator de
nota nouă (zece dă doar
Dumnezeu, cum mi-a spus
odată un profesor de

limba română pe care nu-l...

Vâlceanul Bogdan Dumitru se
judecă pentru 23.000 lei cu
CNADNR 

Bogdan Nicolae Dumitru este proprietarul şi
şoferul unui Volkswagen Passat, negru metalizat,
cu numărul de înmatriculare VL-07-BEZ. El îşi
justifică rovinieta prin bonurile fiscale date de
salariaţii OMV Petrom Marketing, din Călimăneşti –
Arutela. L-a costat 119 lei ca să circule legal pe
drumurile naţionale în perioada 5 august 2010-4...

Profetul,
credinţa şi oltenii

Nu există localnic din
regiunea Olteniei care să
nu fi auzit vorbindu-se
despre minunile pe care
le face părintele Arsenie
Boca, decedat în urmă
cu...

O viaţă în slujba
bisericii

Preotul paroh Grigore
Stegăruş este o
adevărată personalitate
a comunităţii locale a
comunei Roeşti. Cu o
pauză de un singur an în
care a slujit...

Hoţii de ieri din
Dolj

Dacă arunci o privire
peste ziarele vremurilor
de acum trei decenii, nu
întâlneşti vreo ştire care
să relateze despre jafuri
de bănci. Pe atunci,...

Oltchim în
efectiv complet!

Cocteilul de încălzire

Nebunia de la Craiova escaladează. Găman şi
Bărboianu au fugit de la pregătiri, iar Mititelu a
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Timp de câteva
săptămâni, cea mai bună
handbalistă din lume a
anului trecut, Cristina
Neagu, i-a ţinut cu sufletul
la gură pe fani. Interul
Oltchimului...

Bărboianu au fugit de la pregătiri, iar Mititelu a
luat foc. „Piţurcă mi-a furat jucătorii. Voi anunţa
Parchetul, DIICOT-ul şi FIFA!”, ameninţă patronul
juveţilor. Măcar în felul acesta – îşi dau coate
cârcotaşii – mai află şi FIFA că Universitatea
Craiova, „campioana unei...

Ţara lui Radio
Erevan

În urmă cu câţiva ani,
bancurile cu Radio Erevan
îşi trăiau momentele de
glorie. Printre el, unul
care, bănuiesc, se
născuse în URSS prin
vremea...

De ce suntem
obosiţi?

Întrebarea e o bună pâine
de mâncat pentru medici
şi psihologi. Lipsa de
energie ţine de stilul
defectuos de viaţă. Dacă
orele de somn nu sunt...

Indiscreţii de Dolj

Constantin Nicolescu, din
nou în pericol!Nici nu a
apucat să se
reobişnuiască bine cu
fotoliul de lider al Poliţiei
Judeţene, şi comisarului-
şef...

Indiscreţii de
Vâlcea

Restaurant inaugurat de
guvernatorLocalul ,,Perla
Oltului” din Călimăneşti a
fost inaugurat săptămâna
trecută cu mult fast.
Printre feţele
simandicoase...

Indiscreţii de Olt

Când Vladu face pe “nebunul”…, vin
baniiManagerul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina, Nicolae Vladu, nu a vrut să semneze actul
adiţional la contractul de prestări servicii
spitaliceşti, nici în ruptul capului. Motivul: nu i-ar fi
ajuns banii decât pentru salarii. Cu riscul de a-şi
pune în cap angajaţii ale căror salarii au fost...
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