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Paloma Petrescu minte...
10

De cum a inceput campania electorala, numerosi oameni politici demonstreaza, pe zi ce trece, ori ca
au mari probleme cu memoria, ori ca au veleitati de mincinosi notorii. In timp ce liderii unor partide
sar la gitul Guvernului sa ii critice activitatea, omitind fatis, pe la Bucuresti, faptul ca pina mai
deunazi au facut parte din Executiv in acest mandat, politicienii de la nivel local uita pina si prin ce
partide s-au perindat. In urma cu doar doua zile, intr-o emisiune difuzata de Tv Neptun, actuala
pedelista Paloma Petrescu a afirmat, senina, ca nu a facut niciodata parte din PSD. Probabil ca
pedelistii i-au spalat creierul Palomei sau poate migrenele electorale sint de vina pentru o atare
afirmatie, in conditiile in care numai distinsa democrat-liberala nu isi mai aduce aminte de faptul ca a
facut parte din structurile PSD. Amintim ca, inainte de 2004, Paloma Petrescu, in calitate de
inspector scolar general la Constanta, dadea regulat cu subsemnatul pe la sediul PSD. Pe linga
ceea ce se stie, pina si documentele din arhiva PSD stau chezase impotriva declaratiei Palomei
Petrescu. Bunaoara, una bucata fisa de primire in partid, inregistrata la OPIS pe 12.03.2002,
sustine, cu litere de-o schioapa, ca Paloma Petrescu a devenit membru PSD. Documentul retine si
numarul de telefon al "noului membru" care, coincidenta, este acelasi cu cel pe care actuala
pedelista il detinea la acea vreme. Semnat! Parafat! Aceeasi Paloma Petrescu figureaza si in
documentul intocmit la sedinta delegatiei permanente a PSD Constanta din 14.06.2003, printre cei
cinci membri ai PSD Constanta delegati sa reprezinte filiala in Asociatia Profesorilor Social
Democrati. Mai mult, Paloma Petrescu a fost desemnata chiar membru al Biroului Executiv al
Asociatiei si nominalizata pentru functia de vicepresedinte pe probleme de invatamint preuniversitar
al Consiliului National al PSD. Semnat! Parafat! Care va sa zica, Paloma Petrescu nu numai ca a
fost membru al PSD, fapt pe care acum il reneaga, dar a facut parte chiar din structuri de conducere
ale formatiunii politice. Basca! Un alt document o atesta pe actuala pedelista ca fiind seful
Compartimentului Educatie si Invatamint din PSD Constanta. Semnat! Parafat!

Prezenta in aceeasi emisiune televizata, candidatul PSD din Colegiul constantean 8 pentru Camera
Deputatilor, Manuela Mitrea, s-a declarat contrariata de "sinceritatea de politician" afisata de Paloma
Petrescu: &#8220;In 2001, Paloma Petrescu a preluat sefia Inspectoratului Judetean Constanta,
primind girul guvernarii pesediste. In luna iunie a anului 2004, Paloma Petrescu a fost schimbata din
functia de inspector scolar general, revenind la catedra, la Colegiul National Mircea cel Batrin din
Constanta. In acelasi timp, a devenit membru PD. La mai putin de un an de la detronarea ei din
functia de sef al ISJ, Paloma Petrescu a fost numita secretar de stat pentru Invatamintul
Preuniversitar, din partea PD.  Ciudat, inca de la preluarea mandatului de secretar de stat, Paloma
Petrescu a mintit in legatura cu trecutul sau politic. In CV-ul postat pe site-ul Ministerului Educatiei,
Paloma Cecilia Rodica Petrescu a scris in dreptul rubricii \"Cariera politica\" doar Partidul Democrat,
fara a preciza si experienta din cadrul PSD. Ma intreb - si nu este o intrebare retorica - de ce
Paloma Petrescu minte in legatura cu acest capitol? In ce masura mai poate fi credibil un politician
care isi ascunde trecutul politic doar pentru a nu fi perceput altfel decit si-ar dori sa il perceapa sefii
de partid si potentialii alegatori? Seriozitatea unui candidat se masoara si in gradul de sinceritate;
cum sa mai crezi promisiunile electorale ale unui om care minte cu atita seninatate? Cum sa ii mai
acorzi votul???".

Pagina 1/1


