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POVESTEA CELOR PATRU RAVASE „SPATIALE”
joi, 21 martie 2013

Ca urmare a solicitrii dumneavoastr
privind închirierea unui spaciu pentru birou parlamentar _i a
hotrârii Consiliului Coordonator, care a aprobat închirierea cu
titlu gratuit a unei camere de la etajul I, care a fost prevzut
_i dotat ca spaciu de cazare, v informm c vi s-a pus la
dispozicie camera nr. 14 cu mobilierul prevzut pentru birou.&rdquo;
A_a st scris în documentul care pune capt disensiunilor din
sânul conducerii UCR legate de atribuirea unui spaciu pentru
desf_urarea activitcilor parlamentare din incinta sediului
central al organizaciei. Documentul a fost transmis proasptului
deputat Slobodan Ghera pe data de 12 martie 2013.

Mai sus mencionata hotrâre a
Consiliului Coordonator al UCR a fost luat la _edinca din 9
martie, anul curent, tocmai pentru a se clarifica anumite aspecte
care cin mai degrab, s zicem a_a...de semantica problemei.

S începem cu cererea din
07.01.2013, prin care se solicit atribuirea unui spaciu .
Nefericita formulare &ldquo;în acelea_i condicii cum au fost
atribuite precedentului deputat UCR&rdquo; creaz o prim confuzie
pentru c se poate interpreta _i ca o aluzie la biroul situat la
parterul sediului UCR _i care aparcine pre_edintelui Uniunii.
A_adar, la aceast solicitare se rspunde prompt (în 08.03.3013),
dar negativ...din lips de spaciu. Actualul deputat insist pe
problem _i, la _edinca Consiliului Coordonator din ianuarie,
obcine o prim hotrâre prin care i se acord, totu_i, un
spaciu, dar nu se mencioneaz explicit care. A_a c se mai emite
un rspuns la cererea inicial (pe 29.01.2013), prin care
deputatul prime_te un spaciu la mansarda sediului UCR, dar în care
mai activeaz doi angajaci ai Uniunii. Un spaciu fr prea mult
spaciu, nu pare a fi tocmai ce _i-a dorit actualul deputat, astfel
c acesta începe s-_i exprime public nemulcumirea fac de
situacia creat. În sprijinul deputatului intervine, tot public,
(într-o duminic de început de martie) _i Micola Pun, unul din
membrii Consiliului Coordonator, cu scopul de a explica mai pe
încelesul tuturor cum s-a creat aceast neîncelegere. A_a c
domnia sa apeleaz la o parabol despre un fiu bine educat care,
dup ce a câ_tigat suficienci bani pentru întrecinerea familiei
_i a casei, nu mai este primit înapoi în propria cas tocmai de
printele al crui exemplu l-a urmat îndeaproape. Modelul de
exprimare ales de domnul Pun, în loc s lmureasc situacia,
spore_te _i mai mult gradul de confuzie _i las auditoriul
nedumerit.

Vine, îns _i vremea _edincei
Consiliului Coordonator din 9. martie _i se ia o ultim decizie cu
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referire la problema spaciului parlamentar. Ca atare, se elimin
&ldquo;semantica din problem&rdquo; _i se alege &bdquo;calea de mijloc&rdquo; prin
acordarea actualului deputat a unui spaciu concret delimitat &ndash; nu
la parter, nici la mansard, ci la etajul 1 al cldirii, came-ra 14
(fost camer de cazare).

Nu vrem s ne imaginm ce s-ar fi
întâmplat îns, dac dintr-o proast inspiracie de moment a
administratorului Uniunii s-ar fi ales camera 13!

Ivan
Dobra
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