
Cornel Stirbet, parlamentarul care \&quot;uita\&quot; sa plateasca
Cu toate ca si-a plimbat umbra prin Parlamentul Romaniei timp de trei mandate, Cornel Ştirbet a reusit
performanta de a nu se remarca prin ceva intreprins pentru sibienii al caror vot a reusit sa il obtina de-a
lungul timpului. Dupa ce a cochetat cu doctrina liberala timp de cativa ani, in 2007, Ştirbet s-a reorientat
si a sarit in barca PLD, transformata ulterior in PDL, formatiune politica din partea careia a candidat in
2008. Succesul lui Cornel Ştirbet la alegerile din 2000, 2004 si 2008 n-a constat in carisma care-i lipseste
cu desavarsire sau in capacitatea sa de mobilizare in folosul comunitatii, ci in prezenta sa in partidul cu
oarecare trecere la electorat. Cea mai buna dovada in acest sens este lasarea sa la vatra de catre sibieni, la
alegerile din decembrie 2012.
  
  in anii in care a trait relaxat pe banii statului fiind o figura stearsa a politicii, fostul deputat a reusit sa
retina atentia presei locale (presa centrala nebagandu-l mai deloc in seama) prin declaratii incalcite, prin
fraze pe care, dupa cinci minute, Ştirbet le contrazicea de parca abia s-ar fi trezit din somn. Marele merit
al sau a fost acela de a binedispune asistenta, ori de cate ori sustinea vreo conferinta de presa. Cu
siguranta, cea mai buna gluma a lui Cornelus in 2012 a fost dorinta de a candida pentru postul de
presedinte al Consiliului Judetean Sibiu, gluma pe care a si luat-o in serios. Cum electoratul se plictisise
de glumele sale proaste, l-a trimis la plimbare, lucru care s-a intamplat si in decembrie, cand Ştirbet s-a
incapatanat in incercarea de a-i pacali inca o data pe sibieni si a candidat pentru un nou mandat de
deputat.
  
  Ştirbet are un prost obicei: "uita" sa plateasca
  
  Pentru a-si face cunoscute intentiile cu care venea in fata alegatorilor, Cornel Ştirbet si-a asezat chipul
pe panouri publicitare, a umplut cutiile postale cu promisiuni gogonate, a organizat conferinte de presa,
s-a plimbat cu autobuzul ca un batranel care pleaca iarna de acasa pentru a face economie la gaz. Şi,
bineinteles, a redactat articole care au aparut in ziare, conform unor intelegeri parafate prin contracte de
publicitate electorala. Orice candidat care apare in campania electorala intr-un ziar, plateste, conform
unui contract legal, semnat atat de beneficiar (candidatul), cat si de prestator (institutia de presa). Initial,
Cornel Ştirbet a parut ca intelege aceasta realitate si, dupa negocierea pretului, dupa obtinerea unei
reduceri substantiale, foarte multumit, a semnat contractul. Pentru ca pornesti de la premisa ca ai de-a
face cu oameni de onoare, tu, institutie media, ii publici candidatului materialele electorale, chiar daca el
amana plata, sub diferite pretexte, cum ar fi: "Nu am timp azi, trec maine si platesc, nu e nicio
problema!". Campania a trecut, articolele si machetele au aparut, electoratul a decis, Ştirbet nici gand
sa-si plateasca datoria. Contactat telefonic de serviciul contabil, perdantul din colegiul 1 - deputati - Sibiu
a raspuns in doi peri ca stie ca are de platit. Şi atat. Dupa care, ca un om de onoare ce este, nu a mai
raspuns la telefon. Restul candidatilor si-au onorat facturile, mai putin el. Au trecut de atunci doua luni si
Cornel Ştirbet se face ca ploua.
  
  Cu Ştirbet la tribunal
  
  Orice alegator, chiar si fara sa-l fi cunoscut pe Cornel Ştirbet isi poate forma o parere despre cata
incredere ar putea avea in acest om. Cum ar fi reprezentat deputatul interesele sibienilor in Parlament, cat
de corect ar fi fost fata de ei, din moment ce refuza cu nesimtire crasa sa plateasca pentru un serviciu de
care a beneficiat din plin? Aviz vanzatorilor si chelnerilor, daca merge sa cumpere ceva de la magazin sau
mananca la restaurant, fiti cu bagare de seama, pentru ca noi suntem patiti, e pacat sa se friga si altii.
Pentru ca banii trebuie recuperati, Ştirbet va fi chemat in instanta (n-are nicio sansa sa scape fara sa
plateasca, a semnat contractul, factura), ca orice debitor de duzina. Pentru ca se recomanda jurist, Cornel
Ştirbet ar putea face o economie, neangajandu-si avocat, insa dupa 12 ani de odihna prin Parlament nu
stim in ce relatii mai e cu meseria asta. Probabil, foarte proaste, din moment ce calca in picioare niste
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banale obligatii contractuale. De calcatul in picioare al bunului simt si omeniei, n-are rost sa mai vorbim!
(A.V.)

Cuvinte cheie: publicitate  avocat  parlamentul romaniei  consiliului judetean sibiu  consiliului judetean
pdl  restaurant  posta  ans  consiliul  pld  facturi  uta  conferinte de presa  tes  debitor  mag  sibienii  cupe
2012  bare  mobilizare  ref
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