
Fostii prim-secretari PCR, recompensati cu diplome pentru... intreaga activitate de Prefectura Timis
Cine ar fi crezut ca la aproape 14 ani de la Revolutia din 1989 politrucii de trista amintire vor ajunge sa
fie evocati cu o oarecare nostalgie si chiar recompensati (cu diplome!) pentru activitatea prestata in
administratia publica? Mai trist este ca acest lucru se intampla nu intr-o localitate oarecare, ci taman in
Timisoara, orasul care a aprins flacara libertatii! Evenimentul, catalogat de unii timisoreni drept "o gafa
de proportii", a avut loc ieri la Palatul Administrativ timisorean, fiind prilejuit de aniversarea a 35 de ani
de administratie publica locala in actuala organizare administrativ-teritoriala a judetului Timis,
statornicita in anul 1968. Ca sa marcheze "cum se cuvine" momentul, reprezentantii Prefecturii Timis s-au
gandit sa le ofere cate o diploma aniversara tuturor celor care au lucrat de-a lungul anilor in administratia
judetului. Pe lista celor 80 de nominalizati se regasesc nu doar simpli functionari, dar si nume pe care
timisorenii au crezut ca, o data cu inlaturarea regimului de opresiune comunist, nu le vor mai auzi
vreodata. Este cazul fostului membru al Comitetului Executiv al PCR si secretar al Comitetului Central
Ilie Matei, despre care timisorenii au poate cele mai sinistre amintiri din cati prim-secretari a avut
vreodata judetul. Instalat prin anii 1987-1988 in functia de presedinte al Consiliului Popular Timis, Matei
a venit la Timisoara decis sa "desfiinteze spaisurile (camarile) banatenilor" si s-a tinut de cuvant. ..
Intrucat organizatorii nu i-au gasit adresa... Matei nu a fost prezent la manifestare. Pe aceeasi lista mai
apar nume precum Mihai Telescu, de asemenea fost prim-secretar, Ilie Morodan, fost vicepresedinte al
Consiliului tot inainte de 1989, Marin Iordache, dar si "personalitati" precum Eugen Florescu sau Vasile
Bolog, cunoscuti ca infocati propagandisti PCR. Figura centrala a momentului aniversar a fost insa Mihai
Telescu. Dupa cum a vorbit, el nu parea sa fi avut vreo remuscare adevarata, daca nu pentru altceva
macar pentru faptul ca a slujit un regim dictatorial. Dincolo de monstruoasa gafa in sine, care cu siguranta
va fi "taxata" corespunzator de electorat - Timisoara fiind eminamente un oras de centru-dreapta care a
dovedit ca nu mai doreste sa aiba nici o legatura cu trecutul intunecat - reprezentantii Prefecturii,
constienti probabil de eroarea politica facuta, au incercat sa dreaga busuiocul (fara succes) spunand ca la
Prefectura lucreaza oameni fara apartenenta politica, buni profesionisti in domeniul administrativ, chiar
daca unii au fost "mosteniti" in schema de dinainte de 1989, ceea ce nu contesta nimeni. Din lista celor 80
de premiati a lipsit insa un nume "greu". Poate cel mai "greu". Este vorba chiar despre presedintele
Romaniei, Ion Iliescu, despre care se stie ca a lucrat si el pe vremuri in Palatul Administrativ timisorean
ca vicepresedinte al Consiliului Judetean si secretar PCR. 
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