
R�boiul pliantelor calomnioase
De cateva zile, in Sibiu circula un pliant rezultat in urma unei documentari de un an a Coalitiei pentru un
Parlament Curat, care se refera la activitati imorale sau nelegale ale membrilor PSD Gheorghe Suditu si
Radu Podgoreanu 
  
  Sibiul a fost impanzit, de doua zile, cu fluturasi trasi la xerox sub egida unor asociatii neguvernamentale
care lupta pentru promovarea, la alegerile generale, a unor persoane certate cu moralitatea si cu legea,
total impotriva adevaratelor concluzii trase de aceste ONG-uri. Coalitia pentru Parlamentul Curat (CPC) a
intocmit lista cu candidatii  "murdari"  din judetul Sibiu, publicata si pe Internet, iar pe aceasta se
regasesc Gheorghe Suditu de la PSD, care s-a retras intre-timp si Radu Podgoreanu, tot de la PSD. 
  Pe o lista preliminara s-au mai aflat si alti candidati din Sibiu, Nicolae Neagu de la PD si Cornel stirbet
de la PSD. Nicolae Neagu era acuzat ca a incheiat un contract in calitate de administrator al societatii
Metalcar cu Consiliul Judetean, iar Cornel stirbet ca este actionar la o societate care are datorii la bugetul
de stat.
  
  Nicolae Neagu a adus dovezi ca, la momentul la care s-a incheiat contractul, in 2001, nu era nici o
incompatibilitate, pentru ca nu era in vigoare legea 161, care stabileste regimul relatiilor dintre consilierii
judeteni si calitatile detinute de acestia in viata publica. Cornel stirbet si-a motivat prezenta in societatea
datornica prin faptul ca a participat prin cuponul sotiei la privatizarea acestei societati. 
  
  Fluturasii Coalitiei Parlamentul Curat
  Dupa ce reprezentantii Aliantei au adus dovezi ca cei doi candidati nu au comis vreo ilegalitate sau
vreun act care sa contravina cu statutul de parlamentar, acestia au fost scosi de pe lista finala data
publicitatii. In schimb, pe aceeasi lista se mai aflau si Gheorghe Suditu si Radu Podgoreanu, ambii
implicati in societatea Hoser, care este actionara la Dacia Apoldu. In informatiile autentice prezentate
succint de Coalitie se arata ca cei doi sunt singurii care nu mai trebuie votati sub nici o forma, potrivit
criteriilor stabilite de ONG-urile ce participa la aceasta campanie.
  
  Fluturasul anti Alianta
  Ca raspuns la campania Organizatiilor Neguvernamentale din Romania in care apar cei doi candidati ai
PSD Sibiu, Gheorghe Suditu, care s-a si retras din cursa, fara sa conteste informatiile aparute, respectiv
Radu Podgoreanu, asociat si el la firma Hoser cu Gheorghe Suditu, ieri au aparut fluturasi sub aceeasi
semnatura, a Coalitiei pentru Parlamentul Curat. Acestea intorc placa la 180 de grade si prezinta o serie
de informatii defaimatoare la adresa candidatilor Aliantei. 
  CPC a negat orice implicare in elaborarea ultimelor pliante. Informatiile prezentate in acestea sunt scrise
cu un limbaj de argou, iar reprezentantii Aliantei spun ca au la origine date total eronate, scrise
calomnios. Pe cele opt pagini format A5 au fost introduse informatii care nu apartin Coalitiei Pentru
Parlamentul Curat. Cel care a realizat brosura xeroxata a scapat intentionat adresa site-ului unde se
regasesc aceste informatii http://contracoruptie.ong.ro. Pe site insa apar doar numele celor doi
social-democrati, Gheorghe Suditu si Radu Podgoreanu, nici pomeneala de cele aparute despre candidatii
Aliantei. Autorul miza pe faptul ca nimeni nu se va sinchisi sa verifice veridicitatea pliantului.
  
  
  Cele mai tari gaselnite
  Brosura falsa aduce in discutie faptul ca Nicolae Neagu a trimis in somaj 760 de oameni si ca este
cunoscut pentru relatii cu lumea interlopa a prostitutiei. In aceeasi brosura, Cornel stirbet este ancorat in
afacerile Bucurestiului, dar se spune ca are afaceri prospere si la seica. Raluca Tatarcan este amanta lui
Teodor Stolojan si cere bani in calitate de asistent universitar de la studenti pentru sustinerea campaniei
Aliantei. Mediesenii Florin Muntean si Marcel Piteiu sunt mai feriti de acuzatii, dar nici ei nu au fost
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iertati. Amatorismul este tradat de faptul ca nici macar numele candidatilor nu sunt scrise corect. Raluca
Tatarcan este casatorita si apare in acte Turcanu, iar Florin Muntean se numeste de fapt Munteanu.
  
  Azi in Timisoara, maine in toata tara
  Pliantele false au pornit de la Timisoara in urma cu patru zile, apoi au ajuns la Sibiu, Iasi si Bistrita
Nasaud. Coalitia pentru un Parlament Curat a inaintat, ieri, o sesizare Parchetul General de pe langa Inalta
Curte de Justitie si Casatie pentru pedepsirea celor care au recurs la multiplicarea acestor materiale
defaimatoare scrise in limbaj de argou, in numele CPC.
  
  PSD-ul are contestatia lui
  Social-democratii din Sibiu au depus si ei o contestatie la Biroul Electoral Judetean care a fost
solutionata duminica, prin respingere.  "Prin sesizare ni se cerea sa dispunem incetarea distribuirii acestui
ghid in judetul Sibiu, dar nu a fost depusa ca proba decat jumatate din pliant, nu era complet, deci nu se
stia daca este autentic" , spun reprezentantii BEJ Sibiu. 
  Discutiile pe marginea acestui vot au fost destul de incinse pentru acceptarea plangerii pronuntandu-se
patru membrii, iar impotriva acceptarii, cinci (URR, PNtCD, Alianta si cele doua loctiitoare ale
presedintelui).
  
  Pesedisti  "murdari" 
  La Judetul Sibiu, studiul Coalitiei nu mentioneaza decat doi parlamentari  "murdari" , ambii din
PSD. Iata textul acestuia:
   "Gh. Suditu este in afaceri cu alti colegi locali din PSD si vicepresedinte la Club 75, care
beneficiaza de subventii fixe de la intreprinderi din subordinea judetului si agentiile de stat
descentralizate. Este asociat la firma HOSER, cu datorii la buget si care a beneficiat de
reesalonari. Sotia lui este directoarea firmei de asigurari Arab German Insurance la nivel local,
unde membru in Consiliul de Administratie a fost Viorel Hrebenciuc. Firmele de transport in
subordinea administratiei locale sunt asigurate la aceasta firma.
  Radu Podgoreanu, asociat la Hoser, firma care a avut datorii la bugetul de stat si care a beneficiat
de reesalonari, are apartament, casa de 325 mp, doua masini" .

Pagina 2 / 2


