
Fostul președinte al PNL Bârlad, Ciprian Feraru : ”Votez Victor Ponta !” 

 

- ADEVĂRUL din spatele așa-zisei TRĂDĂRI (interviu) - 

  În urmă cu o lună ați surprins peisajul politic 
bârlădean cu o decizie pe care puțini ar fi anticipat-o -
retragerea din funcția de președinte al organizației din 
Bârlad a Partidului Național Liberal, pentru a vă alătura 
grupului politic al Partidului Social Democrat. Care au fost 
adevăratele motive din spatele acestei schimbări de direcție 
politică ? 

 Ciprian Feraru: În momentul în care am luat decizia 
respectivă, nu am dorit să dau prea multe explicații legate de 
demisia din PNL, deoarece nu am vrut să lansez public atacuri la 
adresa celor care mi-au fost colegi sau coordonatori. Dar, deși 
am crezut că acest episod se va pierde în marea agitație 
determinată de apropierea accelerată a alegerilor prezidențiale, 
m-am inșelat; bârlădenii vor să cunoască motivele acestei 
schimbări ce lor le-a părut bruscă și inexplicabilă, iar eu am 
ajuns la concluzia că ei au dreptul să afle care au fost 
”dedesubturile” acestui gest, cine le-a generat și de ce s-a ajuns 
la situația actuală. Au existat două motive principale pentru 
plecarea mea din PNL, și anume – neînțelegerile iremediabile 
cu conducerea organizației județene a PNL Vaslui și 
dezacordul personal asupra direcției în care a început să 
meargă, în ultima perioadă, Partidul Național Liberal. Mă 
refer la această alianță cu Partidul Democrat Liberal ; alianță e 
impropriu spus, deoarece toată lumea știe că în foarte scurt timp 
PNL va fi ”înghițit” de PDL, va fi absolut șters din tabloul 

politic românesc, fapt observabil la toate nivelurile – la nivel local, județean și național, PDL conduce PNL.  În ceea ce privește 
orientarea către PSD, așa cum am precizat și în urmă cu o lună, cred, cu fermitate, că obiectivele mele socio-politice pot deveni 
o realitate concretă alături de echipa puternică a acestui partid în municipiul Bârlad.  

 Revenind totuși la plecările din PNL, la ședința Consiliului Local Bârlad din data de 10 octombrie, nu ați fost 
singurul care v-ați anunțat demisia ; consilierii locali Dumitru Boroș și Cezar Maftei-Toporaș au ales să părăsească 
PNL și să devină independenți.  Într-o declarație recentă, actualul președinte interimar al PNL Bârlad, d-na Elena Monu, 
vă încadra pe dvs. si pe cei doi consilieri menționați mai sus în tipologiile ”trădători” și ”lași”. Cum comentați aceste 
afirmații ? 

 C.F. : Declarațiile veniseră atunci (24 octombrie), din partea unui președinte încă nevalidat de către Biroul Județean al 
PNL Vaslui, ca atare funcția pe care și-o aroga doamna adusă în discuție era ilegitimă, iar declarațiile din ipostaza de ”actual 
președinte al PNL Bârlad” nu își aveau rostul, la momentul respectiv. Așa, nu pot decât să le asociez cu aceeași etichetă pe 
care am atribuit-o și acestei numiri ”neașteptate”- o glumă proastă. Însă, vă mărturisesc sincer că nu vedeam o doamnă cu 
imaginea și prestigiul Elenei Monu să se preteze la un gest pe care mă abțin să îl etichetez din respect față de vârsta dumneaei: 
după ce trecuseră două săptămâni de la momentul demisiei si a trecerii mele în grupul PSD, 14 zile în care și-ar fi putut exprima 
nemulțumirile, jignirile, sau ar fi putut adresa public întrebările al căror răspunsuri dorea să le afle, a găsit drept moment oportun 
ziua de 24 octombrie, în care subsemnatul își sărbătorea aniversarea, pentru a mă insulta, atât pe mine, cât și pe doi dintre 
foștii colegi de partid. Acum stau să mă întreb – oare declarațiile respective au fost atât de valoroase din punct de vedere al 
conținutului, atât de complexe la nivel  semiotic, atât de elaborate cantitativ și șlefuite calitativ, încât au avut nevoie de două 
săptămâni pentru a putea fi ”scoase la suprafață” ? 

 Revenind acum la lucruri serioase, țin să precizez că nu numai eu și colegii mei din Consiliul Local Bârlad ne-am retras 
din funcții ; biroul municipal al PNL Bârlad a demisionat (cu două-trei excepții care oricum au fost date afară din sediul partidului 
ulterior de către noua conducere). Mai mult decât atât, în ultima lună am fost contactat de peste 100 de foști liberali care 
au dorit să se înscrie în PSD.  

 În ultima perioadă, mai multe voci l-au găsit responsabil pe deputatul Florin Ciurariu - președintele organizației 
județene a PNL Vaslui, pentru plecările multiple înregistrate în filiala pe care o conduce. Ce părere aveți despre aceste 
”acuzații” ? 



 C.F. : Întotdeauna a existat o colaborare extrem de limitată între organizația municipala Bârlad și cea județeană a PNL, 
condusă de președintele Florin Ciurariu. Însă, de la alegerile locale din vara anului 2012, atât eu, cât și foștii colegi din 
organizația PNL Bârlad am simțit cum toate negocierile filialei județene s-au făcut împotriva formațiunii politice din care făceam 
parte. Nu pot decât să cred că munca noastră în interiorul partidului, progresele pe care aceasta le-a înregistrat în ultimii ani, 
faptul că devenise o organizație bine închegată, omogenă și puternică a constituit o amenințare mult prea mare pentru 
președintele Ciurariu, care dorea să își atribuie puținele funcții politice existente sie și apropiaților săi. Așa s-ar putea explica și 
refuzul categoric al filialei Vaslui a PNL de a forma USL în Bârlad în vederea alegerilor locale din iunie 2012 ; o bună 
colaborare cu PSD la acel moment ar fi consolidat organizația PNL Bârlad și i-ar fi permis să se ridice prea mult, mult mai mult 
decât și-ar fi dorit președintele de la nivel județean. 

 Totodată, pentru că l-ați adus în discuție pe domnul deputat Ciurariu, nu pot să nu exprim public o nelămurire, atât a 
mea, personal, cât și a foștilor colegi din biroul municipal al PNL Bârlad, generată de refuzul domnului Florin Ciurariu de a 
păstra în coordonare pentru alegeri colegiul pe care în prezent îl reprezintă în Parlamentul României, la care se adaugă 
și orientarea actuală a dumnealui către un alt colegiu din județul Vaslui – colegiul Zorleni. În contextul acestei răzgândiri, când 
încă mai eram președinte al PNL Bârlad, i-am propus domnului Ciurariu ca din colectivul de coordonare al colegiului Zorleni să 
facă parte și un liberal mai apropiat geografic acestei zone – domnul avocat Dumitru Boros, care cunoaște din interior o mare 
parte din problemele comunității vizate - însă, din nou, m-am lovit de refuzul nemotivat al deputatului. Cu toții ne întrebăm care 
sunt motivele acestui abandon, acestei schimbări de direcție, devreme ce dumnealui însuși și-a exprimat deoseori public 
mândria că a obținut, pe USL, cel mai mare scor din județ pe colegiul său, colegiul Negrești. Mă întreb eu acum, din procentul 
de 71% pe care domnul Ciurariu l-a trâmbițat în întreg județul, cât anume se datorează partidului pe care acum dumnealui îl 
denigrează în fel și chip – PSD ? În momentul actual însă, colegiul Negrești, unde domnul Ciurariu pare că are o susținere 
covârșitoare, nu mai are niciun primar liberal. Atât de calitativ a fost leadership-ul dumnealui în colegiu, atât de bine a știut să 
își țină echipa aproape, să îi sprijine și să îi motiveze, încât au plecat cu toții din PNL. Iar acest lucru nu s-a întâmplat numai în 
colegiul respectiv- e un fenomen care s-a înregistrat în multe comune fost liberale. Dacă cineva ar trebui tras la răspundere 
pentru această nemulțumire masivă, aceia nu sunt cei care nu au mai putut suporta situatia din interiorul partidului, ci liderul 
organizației județene- responsabilul cu menținerea stabilității și a coeziunii între membrii filialei pe care o prezidează, cu crearea 
unui climat favorabil întregii formațiuni politice pe care o conduce, nu numai sieși și câtorva apropiați.  

 Apropo de acest aspect, o parte dintre oamenii care s-au retras din liberalismul vasluian au susținut că 
plecarea lor din partid a generat, din partea președintelui Florin Ciurariu, un mesaj extrem de simplu, exprimat într-un 
sms sugestiv - ”Puie Monta !”. Decizia plecării dvs. din partid a fost și ea ”întâmpinată” cu acest mesaj ? 

 C.F. : DA… și nu îmi explic nici acum  cum este posibil ca un profesor, fost inspector general, președinte de filială, 
discipol al lui Iohannis, deputat în Parlamentul României – mandat obținut în urma candidaturii din partea USL pe colegiul 
Negrești – să îmi trimită mesaje, noaptea la ora 22 :00, cu această elevată expresie (să nu uităm totuși că la data la care 
domnul Ciurariu candida pentru alegerile parlamentare din partea alianței PNL-PSD, Victor Ponta era președintele 
uneia dintre cele două formațiuni politice care l-au propulsat direct în Parlamentul României !).  

 Ciocnirile dintre PNL Bârlad și filiala județeană sunt însă, mai vechi. Dacă îmi amintesc bine, la începutul anului 
2014, mai multi membri liberali au demisionat din biroul județean al PNL. Atunci, motivele acestor demisii au fost puțin 
incerte. Acum, însă, ne puteți lămuri asupra a ceea ce s-a întâmplat cu adevărat ? 

 C.F. : Da, în luna februarie a anului curent, au existat cinci demisii in biroul județean al PNL (av. Dumitru Boros, ing. 
Carmen Bularda, av. Carmen Frățiman, av. Radu Bobârnat și primarul comunei Vetrișoaia- Vasile Puiu) determinate de proasta 
conducere a filialei… demisii la care președintele a rămas imun, iar speranțele unei schimbări în conducerea PNL Vaslui au fost 
din nou înnăbușite. 

 Dacă îmi permiteți, doresc să amintesc, în acest context, și abnegația insistentă cu care domnul Ciurariu l-a susținut pe 
contracandidatul meu la alegerile pentru președinția PNL Bârlad din septembrie 2013. Teoretic, un președinte de filială, cel 
care, de altfel, a și prezidat ședința din ziua alegerilor, ar fi trebuit să dea dovadă de imparțialitate, de obiectivitate totală în 
prezentarea candidaților. Dumnealui însă a ales varianta subiectivă extremă, manifestând public, în cadrul adunării, toată 
susținerea și încrederea către celălalt candidat. Deși deranjat de gestul lipsit de etică a domnului președinte, am ales să nu îl 
condamn – poate nu îi plăcea fața mea, sau îl deranja vârsta mea și faptul că eram exponentul generației noi care merita să își 
facă și ea loc între reprezentanții vechi ai liberalismului bârlădean (de altfel, se vede că și în prezent domnul președinte mizează 
pe aceeasi categorie). Ceea ce nu poate fi însă trecut cu vederea este atitudinea ostilă pe care domnul Ciurariu a continuat sa o 
aibă față de mine și colegii mei, după ce am fost aleși în mod democratic, de Adunarea Generală de Alegeri a PNL Bârlad. M-
am așteptat ca ceea ce a părut a fi o confruntare trecătoare între ”noi și ei” să se încheie imediat după validarea mea și a 
biroului politic municipal. Din păcate, asta nu s-a întâmplat ; ba, din contră, obiectivele și activitatea noastră politică s-au lovit 
continuu de lipsa de susținere a reprezentanților  filialei județene, de atacurile lor mai mult sau mai puțin directe, de ”debarcările” 
liderilor județeni la sediul din Bârlad pentru ”a ne trage de urechi” ori de câte ori au avut ocazia.  

 Imediat după plecarea din PNL, vi s-a reproșat că ”ați cam mers cu frâna de mână trasă” în timpul conducerii 
liberarilor bârlădeni. Cum comentați această declarație ? 



 C.F. : Dacă noi am mers cu frâna de mână trasă, înseamnă ca org. municipală Vaslui a ”evoluat” cu toate roțile blocate. 
”A merge cu frâna de mână trasă” s-ar traduce, la nivel politic, în rezultate slabe. Și cum să nu amintesc eu, în acest context, de 
rezultatul singurelor alegeri la care biroul municipal prezidat de subsemnatul a participat ? Mă refer la alegerile 
europarlamentare din mai 2014, când ”foarte slaba organizație liberală din Bârlad” a obținut cel mai mare număr de voturi al 
unei organizații municipale din filiala PNL Vaslui ; asta, în condițiile în care, spre deosebire de alte formațiuni politice locale, care 
beneficiau de sprjinul liberal venit din partea unui deputat, viceprimar, vicepreședinte de CJ, candidat la europarlamentare, șefi 
de deconcentrate, organizația PNL Bârlad a avut parte doar de energia, timpul și resursele unor oameni de onoare care au 
muncit cu încredere și devotament zi de zi în campania din primăvară, aducând toate contribuțiile necesare din buzunarul 
propriu – colegii mei din fostul birou municipal Bârlad.  

 În momentul în care ați demisionat din PNL, v-ați retras din toate funcțiile politice cumulate în interiorul 
partidului, inclusiv din cea de președinte al Organizației de Tineret a PNL Vaslui. Ce s-a  întâmplat, totuși, cu tinerii din 
acest partid ? 

 C.F. : Mă întreb cam câți au mai râmas, și câți vor mai rămâne, devreme ce nu primesc niciun fel de sprijin din partea 
filialei județene, care, după cum putem observa, preferă să promoveze persoane care au trecut de mult de prima, a doua, chiar 
și a treia tinerețe. Din păcate, eu nu sunt primul si probabil, nici ultimul dintre președinții TNL Vaslui care au fost nevoiți să plece 
din partid din cauza președintelui Ciurariu ; exemplele sunt numeroase- Bogdan Băbușanu, Albert Voloagă, Paul Pădurariu, 
Andrei Abutoaie, etc. 

 La începutul acestei săptămâni, o nouă plecare din PNL către PSD a zguduit scena politică românească și vine 
chiar din organizația PNL Vaslui. Este vorba despre deputatul Dan Bordeianu. Ce părere aveți despre această 
schimbare ? 

 C.F. : Recunoc că această veste m-a bucurat, deoarece întotdeauna am colaborat foarte bine cu domnul deputat și sunt 
convins că, în formula PSD, colaborarea va fi și mai bună. Pentru că ați deschis acest subiect, îmi permit să amintesc că 
domnul deputat Dan Bordeianu și domnul senator Nelu Tătaru și-au deschis cabinete parlamentare la Bârlad, pe durata 
mandatului meu de președinte al PNL, au avut încredere în echipa pe care am condus-o și au susținut-o fără nicio obligație.  

 Bănuiesc că, devreme ce sunteți membru PSD, duminica aceasta veti vota cu Victor Ponta. Independent totuși 
de apartenența politică, spuneti-mi, de ce Ponta și nu Iohannis? 

 C.F. : Voi vota pentru comunitatea bârlădeană, pentru județul de care aparțin, pentru toți oamenii care merită un 
președinte solidar cu ei și cu nevoile lor. Nu pot vota cu candidatul ACL, deoarece, din păcate, la nivelul județului Vaslui, ei 
nu au sprijinit niciodată oamenii locului, ci au preferat să aducă persoane din alte județe care să îi conducă (spre exemplu, cand 
PDL sau PNL au decis numirea prefectului de Vaslui, acesta a fost ungur, respectiv vâlcean, nicidecum vasluian), ca și cum în 
întregul nostru județ nu există persoane pregătite, calificate și competente pentru a fi propuse în asemenea funcții, în condițiile 
în care sunt sigur că vasluienii ar lupta, ar munci cu perseverență și dublă motivație pentru semenii lor.  

În altă ordine de idei, duminica voi vota Victor Ponta, un vot orientat în perspectivă către un proiect în care 
continui să cred – USL, un proiect care va continua să existe în formula Victor Ponta – Calin Popescu-Tăriceanu, un 
proiect creat pentru a se opune regimului Băsescu și menit, actualmente, să ii combată pe toți urmașii săi.  


