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Adevăr sau manipulare electorală. Aceasta este marea întrebare a mehedințenilor. O
fabrică de armament în comuna Șimian.

Primarul comunei Șimian – Mehedinți, liberalul (ex-pesedistul) Constantin Trușcă, prefectul
liberal Cristinel Pavel și ministrul Economiei, liberalul Virgil Popescu, au făcut un anunț extrem
de important pentru județul Mehedinți și în special pentru locuitorii comunei Șimian, dar și
pentru locuitorii municipiului Drobeta Turnu Severin. Cu toții susțin că în comuna Șimian va fi
construită o fabrică de armament.
Beretta la Șimian

Conform celor trei personaje politice, în comuna Șimian va fi construită o fabrică de armament,
asta după ce compania ROMARM a câștigat licitația derulată de Ministerul Economiei, Energiei
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și Mediului de Afaceri, pentru livrarea a 25. 000 de pistoale tip Beretta, către Ministerul Apărării.
Primarul liberal Constantin Trușcă, susține că de-a lungul timpului a purtat multe discuții cu
diverși investitori pentru a relansa economia din localitate, iar acum, cu ajutorul ministrului
economiei, Virgil Popescu, Șimianul va beneficia de o investiție destul de serioasă.
Primăria va pune la dispoziția companiei, cu titlu gratuit, un teren pentru construcția fabricii.
Primăria Șimian va pune la dispoziția guvernului un teren de peste 10.000 mp. și se obligă să
aducă toate utilitățile necesare investiției. Conform declarațiilor, în primă fază se vor crea în jur
de 100 de locuri de muncă, având în vedere faptul că este vorba la început de un contract de
25.000 de pistoale tip Beretta, urmând ca pe viitor numărul angajaților să crească la peste 500.
„Am luat decizia ca noua fabrică de armament a Companiei Naționale ROMARM SA să
fie făcută aici, la Șimian. ROMARM în cursul acestui an a câștigat licitația pentru livrarea
a 25.000 de pistoale Beretta către Ministerul Afacerilor Interne, iar în urma acestui
contract, conform legislației, are obligația să realizeze un contract de offset, care
înseamnă investiții de 80 la sută din valoarea contractului într-o capacitate de producție
în România”, a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei.

Despre ROMARM se poate spune că este o structură cu capital 100% românesc, sub
autoritatea Ministerului Economiei și este principalul furnizor din România de tehnică şi servicii
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militare, fiind o prezenţă constantă în peste 50 de pieţe în ţări din Europa, America de Nord,
America de Sud, Asia şi Africa. Despre acest proiect, mai este important să amintim că, la
finalul lunii iulie, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunța că Poliția Română se dotează
cu armament nou, respectiv pistoale Beretta de ultimă generație.
„Poliția Națională se dotează cu armament nou, cu pistoale Beretta de ultimă generație, care
sunt și vor fi asamblate în România, la Romarm, la un preț excelent, jumătate din prețul pieței
comerciale. (...) Acest pas important spre normalitate este și eficient, cu costuri foarte mici și
necesar, dar în mod esențial este extrem de important pentru siguranța polițiștilor și în același
timp pentru o eficiență și o eficacitate a luptei lor împotriva infracționalității", a spus atunci
Marcel Vela.
Întâmplare , strategie sau interes politic

Imediat după apariția acestei știri, în mediul on-line au apărut tot felul de comentarii. Ba că este
o minciună, ba că este doar campanie electorală la doar câteva zile de alegerile parlamentare.
Cert este faptul că, atât politicul cât și socialul, merg cot la cot. Comuna Șimian este
recunoscută în județul Mehedinți atât prin numărul de locuitori (votanți) cât și prin frumusețea,
locația și istoria locului.
În urmă cu patru ani, primarul Constantin Trușcă era recunoscut ca un PSD-ist împătimit. La
fiecare alegere, în comună PSD câștiga detașat. Dar locuitorii nu alegeau partidul. Alegeau
OMUL. Din 2020, primarul Constantin Trușcă a trecut cu tot cu bagaje în tabăra liberală.
Oamenii au ales. Și au ales PNL. Dar nu partidul…ci OMUL. La fel și la aceste alegeri. Locuitorii
Șimianului nu vor alege un partid, vor alege un om. Cu siguranță că PNL va avea aici un scor
destul de bun.
Dar să nu uităm că ministrul Virgil Popescu candidează pentru un nou mandat de parlamentar.
Se poate spune că, în urma acestei investiții, îi plătește primarului Trușcă poziționarea la PNL,
dar își și asigură un nou mandat. Rezultatul alegerilor vor da răspunsul.
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