Declaraţie politică
17 mai 2011
„Presiuni politice inimaginabile la alegerile parţiale
din Tulnici, Vrancea ”

Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Stimaţi colegi,
Nu credeam că, după 20 de ani de democraţie şi libertate, după 20 de
ani de experienţă politică în cel mai înalt for al ţării, voi ajunge să fac o
astfel de declaraţie politică.
Doresc să-mi exprim consternarea şi indignarea în legătură cu ceea ce
am văzut şi auzit în aceste zile în localitatea Tulnici din Vrancea,
circumscripţie în care sunt deputat, de la cetăţeni simpli, de la oameni cu
care am stat de vorbă. Aceşti oameni, şi nu unul, ci zeci s-au plâns că sunt
ameninţaţi şi presaţi să voteze candidatul PDL, altfel ei urmând să nu mai
primească cota legală de lemne, candidatul PDL fiind şi preşedintele obştii
din localitate. Mai mult am auzit în mod direct, un profesor de şcoală, dascăl
emerit, comercianţi sau pădurari care mi-au spus textual că dacă nu susţin
candidatul PDL au fost ameninţaţi că-şi vor pierde locurile de muncă. Eu
personal am putut să asist la o demonstraţie de forţă şi să constat presiunea
făcută duminică de un grup de zeci de „militanţi tineri” în tricouri bine
întinse pe bicepşii proeminenţi, care de pe un dâmb au privit ameninţător
populaţia paşnică care venise la târg. Şi dacă nu aş fi aflat că în urmă cu
câteva zile unele persoane au fost agresate fizic de un consilier PDL, poate
nu aş fi dat atâta importanţă acestei demonstraţii de forţă.

Iată de ce susţin întru totul apelul pe care Preşedintele Consiliului
Judeţean, Marian Oprişan, l-a făcut public către Prim Ministrul, Emil Boc să
ia toate măsurile pentru ca să fie eliminate acest tip de presiuni şi ameninţări
făcute la adresa cetăţenilor comunei Tulnici.
Se pare că în spatele acestei lupte dusă cu astfel de mijloace stau
interese de natură economică, mai mult decât cele politice, legate de
exploatarea lemnului pe plan local.
Îmi exprim dezamăgirea şi totalul dezacord faţă de modul şi metodele
folosite în campania electorală din comuna Tulnici de către candidatul
partidului guvernamental, şi fac un apel sincer, dar ferm, că măcar acum cu
câteva zile înainte de scrutin, aceste presiuni să înceteze, alegerile să fie
libere şi neviciate de acte reprobabile, nedemne de o ţară europeană, a anului
2011.
În cazul în care aceste alegeri vor fi viciate de astfel de presiuni şi
violenţe voi folosi toate căile pe care statul meu de om politic cu experienţă
şi recunoaştere naţională şi internaţională mi le conferă, pentru a informa în
plan intern şi internaţional asupra unor eventuale derapaje de la standardele
normale ale democraţiei.
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