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In urmă cu câteva minute am primit pe adresa de mail a redacției Sighet Online un material
postat de către consilierul județean Ion Beuca (PNL Maramureș). Întrucât materialul este de o
ipocrizie crasă și un tupeu fără margini (sau poate că domnul Beuca a dormit timp de două zile,
acum s-a trezit și încă nu știe ce se întâmplă în jurul său), am decis să public câteva fragmente
din materialul său postat azi sub titlul ” De ce solicita PNL alegeri anticipate?”:
”PNL este un partid democratic prin excelenta, asta nu de ieri de azi, ci de peste 100 de ani.
Dincolo de reorganizari, divizari sau fuziuni, PNL este un partid istoric, fibra democratica a
acestui partid s-a pastrat nealterata de-a lungul timpului.
” (Serios?! Cu domnul Blaga la
conducerea partidului? Susținându-l pe Oprea până nu demult? Prin alianțele cu UNPR-ul, cu
PDL-ul, PSD-ul și-a păstrat PNL-ul coloana vertebrală? Cu ce ați fost mai buni decât ceilalți? Cu
nimic!)
”PNL intelege cel
mai bine solicitarile oamenilor care au iesit in strada
. ” (Dacă dumneavoastră ați fi înțeles solicitările celor ieșiți în stradă, nu ați mai fi scris acest
material ipocrit).

Pe cine mai prostiți domnule Beuca? Chiar credeți că am fost orbi și surzi până acum? Nu,
domnule Beuca. Noi doar am tăcut, dar tăcerea ucide, așa că am început să vorbim!

Nu vrem alegeri anticipate, ci vrem un guvern de oameni independenți politic pentru ca anul
viitor când o să fie alegeri, să nu puteți fura niciun partid voturile nimănui, și vrem un parlament
redus la maxim jumătate din numărul actual de membri, că doar am fost chemați la un
referendum acum câțiva ani și știți prea bine ce a vrut poporul, dar niciun partid politic nu a vrut
să respecte dorința poporului. Vrem și renunțarea la privilegiile aberante pe care niciun
parlamentar din țările civilizate nu le are, dar pe care cei aleși de români continuă să și le
voteze. De ce? Pentru că noi, cei care v-am pus în acele fotolii călduțe, am tăcut până acum, iar
domniile dumneavoastră ne-ați considerat proști și fraieri ușor de manipulat prin televiziunile
corupte și afiliate politic.
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Articolul integral al consilierului județean Ion Beuca poate fi citit
AICI
.
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