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Din dorința de a arăta cetățeanului cât de important este să colecteze gunoiul selectiv,
fostul politician Cezar Preda, cel din vechea gardă PD, a ajuns azi la Craiova, pentru o
conferință de presă organizată de Iridex Group.

Acesta nu mai are rol politic, în prezent, după cum a ținut să menționeze, ci se ocupă de Grupul
Iridex, fiind consilier.
În cadrul acestei conferințe, în care se presupunea că prezintă problemele reale ale
operatorului de salubrizare, Preda nu a pierdut ocazia să vorbească despre cât de strălucite au
fost activitățile întreprinse de el până acum(nu ni le-a spus, dar la două, trei propoziții aducea
vorba despre câte cunoaște și face domnia sa).
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El spune că a venit în Dolj, în calitate de „mentor” al echipei Iridex de aici, pentru a-i da odată
de cap celebrului Masterplan de deșeuri. Este convins că va reuși, doar că, recenta acțiune a
Gărzii de Mediu Dolj i-a demonstrat lui Cezar Preda că legea trebuie respectată, indiferent de
cine esti și ce experiență ai.
Este o chestiune care îl cam privește pe fostul politician pentru că așa cum chiar domnia sa a
menționat în cadrul conferinței de presă...el a cam luat decizii în privința stației mobile de
sortare de la Malu Mare. Au făcut demersuri să obțină autorizația de funcționare, așa cum este
firesc, i s-a spus că în 20 de zile se va elibera, dar cel mai probabil, bazându-se pe fler, a
hotărât să treacă la treabă.
Când s-a trezit cu inspectorii Gărzii de Mediu în curte, a început să caute vinovați. A preferat să
facă public această încercare de a ieși la liman și a crezut că va revoluționa situația gunoiului
din Dolj, vorbind fără oprire într-o conferință de presă. Vorbind și victimizându-se.
Și ca să fie convins că jurnaliștii prezenți la eveniment îi recunosc, probabil și din cauza măștii
avea emoții că nu, chiar a ținut să menționeze că are experiență politică și că știe mersul
lucrurilor.
Care e legătura, domnule, cu faptul că vreți să faceți să funcționeze o societate privată? O
societate despre care spuneți că este foarte puternică, dar de unde angajații pleacă din cauza
faptului că nu sunt motivați financiar. Și ce dacă sunt muncitori necalificați! Nu toți au fler și
capacitatea de a urca, treptat sau nu, în cadrul unor companii! Asta nu înseamnă că trebuie să
accepte salarii mici! Ce instituții mai sunt vinovate că vă pleacă oamenii din firmă?
V-am întrebat despre colectarea selectivă din zona blocurilor. Mi-ati oferit un răspuns general.
Practic, Iridex nu vine cu nimic nou în privința informării populației. Că o lăudați pe Olguța
Vasilescu sau pe Rela Filip, nu este soluția. Că ați apelat la președinții de asociație...este tot o
metodă veche care nu a dat roade în niciun demers al celor care au mai procedat ca
dumneavoastră! Faptul că mi-ați spus că sunteți optimist, acest lucru nu rezolvă problema reală
a reciclării!
Apreciem ideile tinerilor implicați în tot ceea ce însemană activitatea Iridex! S-a observat dorința
de a transmite simplu și direct anumite informații, DA, folosind mediul online. Lăsati-i să
acționeze, să vorbească liber și încercați, dacă deja vă este dor de conferințele de presă în care
ați participat în calitate de politician, să restabiliți lucrurile în acest sens.
Să ieși public și să spui că știi că ai încălcat legea, că acea amendă e dată tocmai din această
cauză, dar să acuzi că se dorește izbucnirea unei crize a gunoiului, poate e doar o problemă
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personală.
Așteptăm cu interes maxim acea conferință în care ne veți prezenta cât de repede și cât de bine
ați reușit, cu ajutorul președinților de asociație, să convingeți cetățenii din Craiova să colecteze
separat gunoiul.
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