Vasile
Iliuță
în
stare
efervescentă,
se
știeee!
Specialist de la Bălăceanca:
Aceste persoane, mai devreme
sau mai târziu, ajung la noi!
Poziția
profilerului
lui
Gheorghe Dincă – VIDEO
S-a întâmplat în seara zilei de 4 februarie 2020. După câteva
încercări nereușite de a-l contacta pe Vasile Iliuță,
președintele Consiliului Județean Călărași, acesta ne-a sunat,
în jurul orei 17:00, cu număr privat, adresându-ne injurii,
lucru care ne-a contrariat. Ulterior, ne-a restricționat
accesul la numărul său de telefon.

Printr-o metodă tehnică simplă, am reușit să-l sunăm în jurul
orei 18:00. Aflat într-o evidentă stare de ebrietate, acesta a
dat un adevărat recital, din care vă prezentăm câteva
selecțiuni. Totul s-a transformat într-un circ fără precedent.
Vasile Iliuță a avut, în fapt, un monolog.

Situația e grotescă: de deciziile
și toanele acestuia, dar și de

stările lui mai mult sau mai puțin
euforice,
depind
călărășenii,
aproape din toate punctele de
vedere.
Vasile Iliuță și-a arătat o față încă nedescoperită de
călărășeni și care ne-a lăsat pur și simplu năuci:

Aleo?
Băi bețivane, ia zi, ce ziceai, că sunt șantajist, că
fac eu, ia zi! Ai prins curaj că ai băut? Zi, mă!
Vorbește!
Infractorule,
infractorule,
șantajistule,
…,
nenorocitule,
infrac…,
infractor
nenorocit,
șantajistule…
Bă, tu ești beat-muci, nu? Ești muci de beat, nu? Băi,
hal de președinte ești tu, de ești beat la ora asta, băi
băiatule! Hal de președinte! Hai, măi, te-ai trezit?
Șantajistule, ordinarule, infractorule, nenorocitule,
infractorule, ordinarule, nenorocitule, infractorule,
ăă, ordinarule, nenorocitule, ordinar, pervers, ordinar,
șantajist, Dumnezeuleeee, Dumnezeu te pedepsește,
șantajistule, ordinarule, nenorocitule…
Te-așteaptă Moise, panaramo!
Șantajistule, nenorocitule, ordinarule, ordinarule,
fraiere, ordinar, handicapat, nenorocit, handipacat,
nenorocit, javră, ordinară…
Ia spune, bă, cât ai băut?
Nepregătit, ai distrus Călărașiul!
Eu, mă? Ia spune, băi economistule, cât fac 6×8?
Javră, javră ordinară, pa, pa, javră mă-ta…, javră mama

ta, javră toată lumea! Șantaj Badea, șantaj Badea,
șantaj Badea, șantaj Badea, șantajistu’ Badea,
șantajistu’ Badea, șantajistu’ Badea, șantajistu’ Badea,
șantajistu’ Badea, șantajistu’ Badea…
Băi, ești în direct la televizor, prostule! Tu-ți dai
seama, băi retardatule, că ești președinte de consiliu
județean?
Auzi, măă? Șantajist notoriu, șantajist notoriu,
zdreanță notorie, zdreanță șantajistă notorie în județul
Călărași, vei fi arestat săptămâna viitoare, vei fi
arestat, ești un ordinar nenorocit care șantajezi toată
lumea, vei fi distrus, de viața pe care ți-ai creat-o…
Șantajist nenorocit și ordinar pentru tot ce-ai făcut
tu! Șantajist ordinar, ordinarule pervers și distrugător
la tot ce înseamnă viață și corect ce-nseamnă principii
și valori de viață.
Păi tu ai valori de viață, măi? Băi, tu nu vezi că ești
beat-mort?
Ordinarule,

nenorocitule,

ordinarule, nenorocitule,
nenorocit, infractorule, pa!

mpfetule,

șantajistule,

infractorule,

Băi Vasile! Vasile! Băi Vasile!
Infractor nenorocit, javră

nenorocită,

infractor

ordinar

nenorocit, infractor nerecuperabil, mânca-mi-ai p… să te
fută dracu să te ia dă zdreanță! Zdreanță a vieții!
Hai, mai bagă!
Infractor nenorocit, cel mai infractor ordinar,
nenorocit, ce ești tu, șantajist! Șantajistule, ce vrei?
Cât ai băut, Zi, mă cât ai băut?
…

Am prezentat înregistrarea audio, în care Vasile Iliuță,
președintele Consiliului Județean Călărași, s-a dat în
spectacol, unui medic specialist psihiatru din cadrul
Spitalului de Psihiatrie “Eftimie Diamandescu” din comuna
Bălăceanca, Sectorul Agricol Ilfov. Nu a părut surprins.

“Astfel de oameni au în spate și ceva tulburări de
personalitate. Și pe o tulburare de personalitate, dacă punem
puțin alcool, atunci apare, nu știu, ca să mă înțelegeți, ca
o exprimare mai plastică: facem un grătar, nu se aprinde și
punem un pic de benzină. Unii pot fi sau au această
heteroagresivitate verbală, alții pot fi un pic mai
dezinhibați, pentru că alcoolul dezinhibă, și au și
heteroagresivitate fizică. De cele mai multe ori, aceste
persoane, mai devreme sau mai târziu, ajung aduși la noi nu
de bună voie, ci de un echipaj de poliție… E chemat un
echipaj de poliție, sunt aduși la internare. Sunt evaluați.
Unii, într-adevăr, conștientizează că dependența de alcool
este o boală psihică și au o problemă și, în urma unui consum
de alcool, apar astfel de deviații de comportament, alții
nu.”

Mediul specialist psihiatru Laurențiu Dumitraș, din cadrul
Spitalului de Psihiatrie “Eftimie Diamandescu” Bălăceanca,
afirmă că, în psihiatrie, există și internări nonvoluntare.
Atunci când se constată că persoana reprezintă un pericol
pentru sine sau pentru cei din jur, se internează împotriva
voinței acesteia.

“Din câte am auzit din această înregistrare, clar era sub
influența alcoolului. Pentru unii, e suficient 2-300 de grame
și s-au făcut, pe românește, pulbere. Pe de altă parte,
există în cadrul intoxicației cu alcool acest backout, adică
a doua zi să nu mai știe ce a făcut, adică atât de mult e
îmbibat, iar a doua zi s-a trezit și zice, Doamne, cum am
ajuns aici. Sau poate să-și mai aducă aminte frânturi. Dacă
persoana este doar agresivă verbal, înjură, face… Are această
anxietate socială și, ca urmare, alcoolul este la îndemâna
românilor… De ce? Scade anxietatea! Scade toate fricile! Ia o
gură, gata, sunt zmeul-zmeilor, mă pot lupta cu oricine!…

Dacă dorește o evaluare, din punctul meu de vedere, oricând,
eu, colegii mei…”

Am făcut demersurile necesare și pentru obținerea unei a doua
opinii, care să fie emisă tot de un medic psihiatru.

De această dată, pe înregistrarea
avându-l ca protagonist pe Vasile
Iliuță, președintele Consiliului
Județean Călărași, surprins în plin
delir bahic, și-a exprimat un punct
de
vedere
renumitul
medic
specialist
psihiatru
Gabriel
Diaconu, cunoscut publicului larg
din România prin faptul că a fost,
la nivelul mass-mediei centrale,
drept
unul
dintre
profilerii
pedofilului asasin de la Caracal,
Gheorghe Dincă.
Gabriel Diaconu activează în cadrul clinicii MedLife și este
director medical la MindCare, remarcant centru de psihiatrie
și psihoterapie din București.

“În momentul în care o persoană este violentă-n limbaj, șiatât mai mult, dacă persoana este violentă în limbaj față de
un jurnalist, înseamnă că suntem în situația în care legile
personale sunt întrerupte de ceea ce înseamnă o formă de
pericol public. Violența verbală împotriva jurnaliștilor este
o formă de pericol public pentru că într-un stat normal,
democratic, transparent, presa are privilegiul de a fi
protejată și de a avea libertatea de expresie. În momentul în
care intimidezi presa, înseamnă că încalci niște reguli
nescrise, dar și unele scrise. Acuma, acestea fiind spuse,
fără doar și poate că și oamenii din administrație se
consideră adeseori victimizați de presă sau victime ale
campaniilor de presă. Dar relația dintre o persoană din
autoritatea de stat sau din autoritatea regională sau din
administrația regională și un jurnalist, este o relație
inegală. Asta înseamnă că dacă o persoană se simte
victimizată de presă, are instrumente legale la îndemână să
acționeze. O persoană nu are, sub adăpostul demnității
publice, nu are privilegiul, între ghilimele, de a se coborî
la nivelul presei. Pentru că nu se reprezintă doar pe sine,
reprezintă și instituția. În momentul în care o persoană care
este, până la urmă, într-o poziție publică, se angajează la
un asemenea nivel de limbaj, într-un conflict cu un
jurnalist, înseamnă că persoana dezertează etic de la
valorile instituției respective. Înseamnă că persoana
folosește întrucâtva poziția pe care o are și o folosește în
scopul personal. Și-aicea trebuie să facem o diferență între
scopul personal pe care poate să-l aibă o persoană într-o
discuție, într-o polemică, respectiv imaginea pe care o
reprezintă sau funcția pe care o reprezintă. În astfel de
situații, dacă o persoană a fost surprinsă, într-o
conversație avută cu un jurnalist, că folosește un astfel de
limbaj, persoana are, de fapt, foarte puține unelte landemână. Prima unealtă pe care o are este să-și ceară scuze
public. Pentru că, pe de altă parte, rolul jurnalistului nu
este să păstreze confidențialitatea unor astfel de dicuții,
ci este să transmită mai departe și să dea un semnal de

alarmă. Din păcate, România are un pedigree negativ când vine
vorba de libertatea presei. Și-a fost, într-o bună măsură, o
presă subjugată și asaltată de diverse figuri politice, de-a
lungul vremii. Și în multe părți din România devine din ce în
ce mai greu să transmiți știri sau să păstrezi o poziție
neutră, independentă, pentru că sunt persoane care vremelnic
sunt în poziții de putere și care tânjesc să acapareze presă,
să controleze informații și, de fapt, să arunce un văl de
confuzie sau un văl de informație asupra a ceea ce se
întâmplă în județul lor, în orașul lor sau în regiunea lor.
Și carevasăzică, asta nu uităm, nu ne referim la o situație
care este punctuală sau care este o mare excepție de la
regulă, ci dimpotrivă, ci dintr-odată ne uităm la regulă. De
regulă, în România, jurnaliștii care se angajează în anchete,
care vor să afle adevărul, care vor să aducă în fața opiniei
publice adevăruri, vor fi intimidați de figuri de autoritate
din administrația publică sau din administrația regională.
Și-atunci, de asta am acceptat să vorbesc public despre asta,
este foarte important pentru mine, nu ca medic psihiatru, ci
ca persoană care ocazional iese public și vorbește despre
lucrurile astea, este important pentru mine ca astfel de
situații să fie corect sancționate. Este inegal și este, în
același timp, neetic, de la adăpostul poziției tale publice,
să intimidezi un jurnalist. Mai mult decât atât, în momentul
în care măcar mă găndesc la faptul că ar putea să existe
repercusiuni legale pentru jurnalistul respectiv, ceea ce
faci tu este într-o zonă gri. Pentru că ai putea, dintrodată, să te uiți la situația din care o persoană este
amenințată inclusiv cu libertatea ei, nu doar din perspectiva
strict a raportului de forțe, s-ameninți o persoană că ar
putea să-și piardă libertatea, pentru că face presă, este
deja o chestiune care trebuie să fie dusă în fața unei
autorități… Dacă tu îți pierzi credibilitatea, pentru felul
în care vorbești, pentru felul în care te porți, pentru felul
în care acționezi, dar și prin felul în care respecți alte
instituții, care este presa, înseamnă că poate n-ar trebui să
fi în poziția respectivă.”

În această situație s-a ajuns ca urmare a numeroaselor
demersuri făcute de publicația noastră pentru a stopa valul de
agresivitate verbală venită din partea unui individ, fost
condamnat penal, angajat pe baza unor documente neconforme, în
cadrul Consiliului Județean Călărași. În schimb, aceasta a
fost reacția președintelui Iliuță, cunoscut consumator de
băuturi alcoolice, fapt stipulat inclusiv într-o hotărâre
judecătorească rămasă definitivă. Vreme de 4 ani, județul
Călărași a fost condus de un astfel de individ…

