Domnule Eros Alexandru Pătroi,
Vă transmit acest răspuns doar pentru că e-mail-ul transmis era cu eticheta Scrisoare, ceea ce
presupune că se referă strict la relaţia expeditor-adresant. Am constatat şi de această dată că aveţi
probleme de ordin moral, că manipularea şi dezinformarea sunt baza comportamentului
dumneavoastră. Nu consider necesar să analizez şi să subliniez tarele dumneavoastră educaţionale, dar
pentru că sper să mai aveţi disponibilitatea de a corecta câte ceva din pornirile contrare unui
comportament moral elementar, vă aduc la cunoştinţă că materialul transmis era corect să fie intitulat
“Scrisoare deschisă”, pentru a nu începe dezinformarea chiar din titlu.Tot ce am spus şi voi spune este
valabil pentru toţi membrii autointitulatului grup disident (numit în continuare grup).
Acum voi trece la demonstrarea “erorilor” din conţinut:
1- nu am răspuns la nici un material transmis şi la nici o solicitare (cele 17 sindicate fiind în realitate 11 şi
nici această cifră nu este corectă, aşa cum pot demonstra numai subliniind că pentru ca să iasă numărul,
pentru un sindicat au semnat 2 persoane şi au fost numărate ca atare şi încă multe altele, inclusiv
”trucul” cu textul pe o pagină şi solicitat semnătura pe altă pagină, care nu avea nici un text),
Comunicatul având drept scop să informeze Membrii/ membrii federaţiei de manevrele grupului
autointitulat “disident” ( denumit astfel, nu de mine, ci de “nucleul ideologic” format din dr. sociolog
Alina Chicoş şi c.s.1 Constantin Pascu);
2- vă bucuraţi degeaba, fiindcă nu este vorba de a “recunoaşte” aşa cum insinuaţi dumneavoastră, eu
fiind cel ce am semnalat “problema” d-nei Mihaela Petrache, atât d.p.d.v. al activităţii în partea
economico-financiară ( peste noapte se depun peste 10.000 lei bani lichizi în cont şi după solicitarea
unor documente pentru a verifica de unde au apărut, în mai puţin de 24 de ore, de la raportarea
anterioară, mai depune încă aproximativ 3.600 lei, toate acestea dublate şi de refuzul aducerii
documentelor la federaţie), cât şi pe cine reprezintă. De altfel la “şedinţa” de umilire a subsemnatului şi
de garanţii de tip mafiot de susţinere a sus-numitei de către d-nii Titel Stănescu, C-tin Pascu , Gh.Bobe şi
d-na Daniela Dumitrescu, aţi fost de faţă. Avem şi înregistrarea audio şi a avut loc în 3 februarie 2012,
repetându-se în diferite formaţii şi în lunile următoare;
3- în ce calitate faceţi insinuările referitoare la d-l Cezar Amira? În discuţia avută anul trecut cu
dumnealui a specificat că nu a luat legătura cu nimeni şi nu permite nimănui să vorbească în numele
dânsului. O să-l informez despre demersul dumneavoastră;
4- nici un articol din Statut nu vă permite nici dumneavoastră, nici d.lui C.Pascu să convocaţi la sediul
federaţiei şi /sau în altă parte pe Membrii/membrii federaţiei la Consilii, Conferinţe, Congrese ordinare /
extraordinare, să emiteţi documente, Statutul federaţiei modificat, invitaţii ş.a., toate aceste acţiuni ca
şi substituirea de persoane /organe alese, sunt delicte penale. Singurele persoane care puteau convoca
organele de conducere ale federaţiei sunt secretarul general şi preşedintele, cu condiţia îndeplinirii şi
celorlalte prevederi statutare;
5- afirmaţie mincinoasă şi în ceea ce priveşte funcţionarea B.Ex.. Acesta a funcţionat statutar până în
data de 15.01.2013, dată după care a fost sabotat de d-na Mihaela Petrache, în convenienţă cu grupul;

6- o analiză la referirile privind libertăţile constituţionale ar însemna să identific “tarele educaţionale” şi
am spus că nu o voi face. Vreau să vă rog să mai parcurgeţi Statutul atât în ceea ce priveşte “libertatea
întrunirilor”(se vede o oarecare influenţă epuresciană, intermediată de d-l Luculescu), cât şi cine este
înainte şi cine este după (dilema Membru – disident, eu ne acordându-I celui din urmă nici o conotaţie
peiorativă, dar nu-şi are locul în mişcarea sindicală), cât şi art.X.1.1c, pe care aţi omis să-l subliniaţi;
7- am certitudinea că la membrii grupului primează “impresia” ( avem impresia că nu sunteţi de
acord…), ori activitatea unei federaţii nu este fundamentată pe impresii.Eu am certitudinea că
manipulaţi informaţia conţinută în art.XV.17.(1) şi XV.21(1), prin omisiune şi anume nu arătaţi conţinutul
paragrafului (1b): b)convoacă CONGRESUL sau CONFERINŢA în sesiune extraordinară;

şi nici (3):Preşedintele Federaţiei are cel puţin următoarele atribuţii şi competenţe principale:
-reprezintă şi angajează Federaţia în relaţiile cu organele de stat, cu organizaţiile patronale, cu
alte organizaţii sindicale de tip Federativ sau Confederativ din ţară sau din străinătate precum şi
cu Membrii Federaţiei, în limitele mandatului dat de organele de conducere ale FSLCPR.
Iar dezinformarea constă în textul modificat pus în continuarea art.XV.21.(1a), în care „B.Ex.
este....executiv.....duce la îndeplinire deciziile....şi nu are atribuţii în emiterea de decizii şi
hotărâri”, ca şi cum acestea ar fi în Statut. Intră în categoria penală de fals şi uz de fals, mai ales
că textul din Statut este cel de la XV.21.1(a), ca să nu vă mai inoportunez cu lecţii privind
realizarea actului de conducere;
8- cât despre sinceritate,apel sincer şi altele asemenea, este un atac la bunul simţ, impertinenţă la
superlativ. Minţiţi cu neruşinare şi antedataţi Scrisoarea, care a fost transmis în data de 30
ianuarie 2013, ora 14.40, când în urma mail-urilor transmise, cu documente anexate, aţi primit şi
confirmări de participare, s-a ţinut Congresul extraordinar, ce a început la ora 9.30, la sediul
INCD ICPE-CA, convocat de o echipă formată din membrii grupului, printre care şi
dumneavoastră. Constatând izolarea grupului, aţi apelat la această stratagemă de manipulare, cu
grija de a evita B.Ex. şi încercând prin intermediul nostru să vă inoculaţi ura şi virusul
dezbinării.Începută cu o informaţie mincinoasă (Scrisoare), încheiată cu o dată falsă
(29.01.2013) şi un tabel de semnături ce a fost „aranjat” electronic. Acţiunile dumneavoastră sunt
de natură penală şi vom hotărâ, noi membrii B.Ex., cum vom proceda în continuare.
În ceea ce mă priveşte, în numele transparenţei şi democraţiei, aceste documente şi altele ce vor
justifica afirmaţiile de mai sus, vor fi afisate pe site-ul federaţiei, pentru corecta informare a
membrilor noştrii de sindicat. Deasemenea stau la dispoziţia tuturor celor interesaţi, cu un
supliment de informaţii privind adevăratele mobiluri ale acţiunii grupului, inclusiv în ceea ce-l
priveşte pe domnul Cătălin Luculescu, de la Sindicatul INFLPR „RADIAŢIA”, ce a declarat că a
devenit activ în octombrie 2012, respectiv cine le comandă
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