
Sun, Aug 26, 12:59 AM (6 days ago)
Salut

Pe scurt: cred ca Necula mi-a demonstrat astazi ca este un om in stare sa ignore legea, sa permita ca
noi sa depunem semnaturi printre care sunt falsuri evidente si in principal sa incalce principii si reguli 
pentru un scop definit de el ca fiind de dorit.
Motiv pentru care consider ca este incompatibil cu USR.
Comportamentul lui incalca art 13 din statut 
In primul rand prin actiunea lui prejudiciaza grav imaginea USR (imaginea noastra = noi strangem 
semnaturi pe bune. Problema nu e doar ca avem (aveam, le-am scos) 6360 de semnaturi copiate din 
baze de date numai din Ilfov ci si ca insista ca semnaturile scoase sa fie adaugate inapoi pentru ca ar 
fi semnaturi ok).
Acest comportament nu este moral. 

M-as multumi poate cu o interzicere de la a detine orice functie pe o perioada lunga dar n-avem asa 
sanctiune. Deci, las la latitudinea voastra ce sanctiune sa dati.

Povestea e asa:
Vineri, 17 august, am fost sa ajut la sediu. Am stat de pe la 19 pana la 2 a.m. ajutandu-i pe cei care 
xeroxau listele de Constanta. Asa am vazut ca aprox toate foile de Constanta erau stampilate in 
dreptul semnaturii, stampilate in loc sa fie semnate olograf. Mi-a luat sa ma prind pentru ca eu nu 
verificam semnaturi, doar numaram foi. In fine, m-am enervat si pe la 2:30 cand am ajuns acasa i-am 
scris lui Necula sa opreasca stampilarea aia pentru ca din ce-am inteles nu e legal. A facut asta de a 
doua zi dimineata dupa ceva victimizare (acolo poate fi de inteles - a zis a vazut mesajele atunci cand 
i le-am scris, noaptea. Dupa ce eu ma culcasem si nu mai putea da de mine)
In fine, a oprit aia. I-am zis apoi si lui Cornel, Cornel v-a zis voua. I-am zis si lui Stelian Ion - sa stie ca 
poate exista un risc sa fie anulate mai toate semnaturile din Constanta.
In urma acestui episod Necula mi-a propus sa semnez eu toate foile de Ilfov si de Bucuresti. Mi s-a 
parut fair ca daca am facut scandal sa nu mai foloseasca stampila sa ajut cu semnatul. I-am zis ca vin
de luni. 
Luni, 20 august, a fost o zi in care am stat putin la servici. Am ajuns la sediul USR la 15:30, am stat 
vreo 2 ore sa sortez semnaturi noi pana l-am vazut pe Ciprian si i-am zis sa-mi dea alea de Ilfov sa le 
semnez. 
Am semnat pana la 1 a.m. Initial ca robotul. Pe la 12 a.m insa, in principal pentru ca mana nu mai 
functiona in parametri normali dupa semnat 1500 de pagini, am inceput sa scriu muuult mai incet. Si 
atunci am observat si ca exista foi cu semnaturi care sunt in acelasi stil. Multe. M-am enervat. Stiam 
ca la un moment dat in IF au fost raportate 2k de semnaturi intr-o zi, apoi inca vreo 4k (parca).
Atunci pe grupul de voluntari de IF toata lumea s-a activat sa afle provenienta acestor semnaturi si 
interesati sa afle ca 1. nu sunt raportari dublate 2. sunt semnaturi stranse pe bune. 
Ciprian Necula a garantat ca el a raportat, ca sunt semnaturi noi si pe bune.
Stiam ca existase o discutie despre promoteri care sa stranga semnaturi si am presupus ca acestea 
sunt de la promoteri. 
Pe 9 august, dupa acele raportari, am avut urmatoare conversatie cu Necula pe facebook, intr-un chat
privat:
"9 AUGUST 10:06
Oli: semnaturile de la promoterii platiti sunt adunate de ei pe bune sau sunt copiate baze de date? 
Caz in care poti sa te trezesti cu dubluri. Habar n-am cum functioneaza treaba asta. Sper sa nu fie 
ceva fishy Ciprian Necula: Sunt pe bune,"
Discutia in atasamentul "2018.08.09 SuntPeBune"
In fine, am realizat in acea vineri 17 aug, vazand zece foi cu semnaturi facute clar de o singura 
persoana, ca "sunt pe bune" nu prea a fost pe bune.



Cum arata acele semnaturi care mi-au atras atentia? Le-am facut poze. Sunt in fisierele fake1 si 
fake2. Fake1 mega ultra evident facut de 1 singura persoana. Fake2 mai putin evident dar destul de 
clar din punctul meu de vedere.
In contextul in care tocmai facusem scandal cu stampilele si Necula a facut ce am cerut ingreunand 
tot procesul cu indosarierea mi s-a parut aiurea ca trebuie IAR sa fac scandal. Dar n-am mai vrut sa 
semnez foi din alea asa ca le-am pus deoparte. Am semnat inca vreo 100 de pagini lasand on top 
foile dubioase fara sa le semnez.
Dar semnasem deja pana m-am prins si foi din alea.
Am decis ca nu mai trimit mailuri in miez de noapte si imi las timp sa sleep on it. Cui trimit mail si ce 
urma sa cer si cate detalii dau urma sa decid a doua zi. 
Consecintele existentei unor semnaturi false erau destul de grave:
- grave daca le lasam si ajungeau la primarii pentru ca oricine ar putea sa le faca poze (doar cu alea) 
pretinzand ca asa a strans semnaturi USR dupa ce s-au laudat ca ei au strans pe bune
- grave daca alegeam calea corecta si ceream sa fie verificate toate dosarele si scoase semnaturi 
care par clar dubioase. Asta imaginandu-mi ca promoteri n-ar fi fost doar in Ilfov. Pentru ca nu era 
timp fizic de facut asta, pentru ca unele dosare erau deja trimise in judete pentru ca riscam facand 
chestia asta publica posibil sa ne facem mult rau. Mult rau campaniei.

N-am vrut sa dau un mail la BN pentru ca n-am incredere in toti membrii BN. Incredere ca in numele 
unor lupte stupide sau interese personale n-ar face rau USR-ului sau altor membrii BN.
A doua zi, marti 21 august, aproape de pauza de masa, am decis ca trimit mail doar lui Barna si 
Seidler fara sa le dau prea multe detalii ca in caz ca impresia data in raspunsurile lor e sa let it slide sa
nu ii implic foarte mult. I-am pus insa pe amandoi ca destinatari, mai ales fiind din tabere diferite, 
scopul meu fiind sa-i pun astfel in situatia sa fie the best version of themselves (stiind ca se prezinta si
in fata unuia care foarte probabil ar fi deschis sa ii faca rau)
Ce le-am zis e practic ca am vazut ceva semnaturi care par scrise de aceeasi persoana si ca le cer 
"ca data viitoare cand platim promoteri sa stranga semnaturi pentru noi sa va asigurati ca le cereti 
explicit celor care le primesc sa se uite cu un ochi critic pe ele"
Initial amandoi au inteles ca ma refer la scrisul de dinaintea semnaturii cel cu datele persoanei unde 
nu e problema sa fie acelasi scris ca doar multi voluntari au completat ei datele si persoana doar 
semna. Nu, nu la ala ma refeream, am clarificat fiecaruia asta.
Au fost ok si de acord ca cine le preia trebuie sa le respinga pe cele dubioase. Parea ca sunt de acord
sa enforce asta pe viitor. 
Apropo, Barna a raspuns miercuri pe la pranz in privat. 
Seidler a dat reply si mie si lui Barna joi 23 august tot pe la pranz.

Revenind la ziua de marti. Dupa mailul asta eu am fost iar la sediu after work de pe la 19:30. Inainte 
sa plec am vorbit cu Cornel Zainea care mi-a zis ca e la sediu si semneaza liste de vreo 4h. Ca a 
terminat un dosar (care are vreo 500 de foi aproximativ. Sau 750 sau depinde. Multe oricum). I-am zis 
si lui de semnaturile fake (& hated the fact ca nu ii zisesem pana atunci punand astfel un parlamentar 
in pozitia de a semna niste cacaturi false). Mi-a zis ca nu crede ca a vazut din alea. In fine, am ajuns 
acolo si am stat cu Cornel pana la 11pm. Am semnat fiecare cate inca un dosar. Intr-adevar, in astea 
n-am mai gasit dubioase deloc!
Miercuri am fost iar la semnat. Cand am ajuns eu, tot pe la 19:30 Cornel pleca. Cred ca mai semnase 
un binder. Mi-a zis ca de data asta vazuse semnaturi dubioase si nu le-a semnat. Dar le-a semnat 
Andreea Ionescu, un membru Ilfov care venise sa ajute (tot ca robotul probabil). Si nu e ok. A ramas 
ca ne gandim la consecinte si luam o decizie cu chestia asta.
Joi si vineri n-am mai avut timp de #farapenali.
Cu Cornel n-am mai apucat sa interactionez initial decat in sedinta pe care am avut-o cu comisia 
pentru PE.
Dupa ce am terminat cu partea aia am decis ca, in ciuda faptului ca intentia mea nu era sa fac scandal
si nu prea vedeam o modalitate de a actiona fara scandal, nu pot sa trec mai departe lasand lucrurile 
asa. 



I-am scris si lui Seidler si lui Barna si lui Cornel. In privat fiecaruia. Le-am trimis si poza fake1 cu care 
toti au fost de acord ca e facuta de aceeasi persoana. Asta a convins ca trebuie facut ceva, ca 
problema chiar e reala
Si am stabilit ca a doua zi, azi, 25 august, vin la sediu sa scot din teancurile stranse per localitati cate 
50 de foi pe cele dubioase. Ca nu ne putem permite sa ajunga in primarii alea.
Cat timp nu e un om nebun doar care se uita la ele si zice clar ca sunt fake. EVERYONE I showed 
them to did. Everyone but Necula (un pic mai incolo asta).
Sambata, 25 august am ajuns la sediu pe la 11:40 a.m. Eram doar eu initial si o fata care xeroxa. Am 
inceput sa ma uit pe toate foile, sa le scot pe alea fake updatand si foitele pe care scrie numar foi si 
numar semnaturi.
Primul care vine din IF (pe la 1 sau ceva) e Gabriel Carbunaru din Corbeanca. Vine sa semneze in 
josul paginii. Eu ii zic ca sunt toate semnate (dupa cateva ore aflu ca mai erau 3 bindere nesemnate 
dar atunci asa am crezut). Ii povestesc ce fac si se super enerveaza. Se enerveaza ca BJ n-a stiut 
deloc de chestia asta. Ca nu e ok ca i-am zis doar lui Barna, ca era responsabilitatea lor. Inteleg 
oarecum enervarea dar sincer nici nu m-am gandit la BJ. O data ca mi se pare ca responsabilitatea e 
nationala. Apoi ca aveam impresia ca BN a decis sa plateasca promoteri. Si pentru ca responsabilul 
de proiect raportase acele semnaturi si imi zisese ca sunt ok. Ce treaba avea BJ-ul? Plus ca din nou, 
nu voiam sa trimit informatia niciunui for cu nu stiu cati membrii pana nu era decizia DEJA luata sa 
scoatem semnaturile. Pentru ca exista in USR oameni care atat asteapta, o ocazie sa faca unora din 
alta tabara rau.
Anyhow, In timpul discutiei asteia apare si Necula si ma intreaba ce fac. Ii zic. Ii zic ca am vorbit cu 
Cornel, Barna si Seidler si ca am aprobarea lor sa fac ce fac. 
Incepe sa tipe la mine sa pun semnaturile la loc, sa ma opresc, ca nu am dreptul, ca sunt semnaturi 
ok. Sa plec. Imi zice de multe ori sa plec. Ca primariile le vor valida. Ma super enervez vazandu-l pe el
furios si incapabil sa renunte la greseala facuta. Ma enervez de fiecare data cand zice ca semnaturile 
sunt ok dupa ce ii pun in fata alte versiuni ca in poza fake1 (cred ca sunt vreo 100 de pagini cu acel 
scris impartite in mai multe localitati). Ii zic ca n-as fi facut scandal daca nu insista sa tina cu dintii de 
acele semnaturi. Pentru ca tot insista sa ma opresc.. nu stiu cum pot sa descriu the kind of berserk I 
went there.. Ce pot zice sigur e ca i-am zis de mai multe ori ca nu plec, "dispari" si ca spre final i-am 
zis si "mars" de minim 2 ori. Carbunaru e martor, poate e mai elocvent decat mine. Dupa "mars" 
Necula imi zice ca imi face sesizare, il invit s-o faca (apropo, nu-l asteptati, considerati ca mi-am facut 
singura in frazele precedente, n-am niciun fel de respect fata de oameni care ma iau de proasta si imi 
spun ca apa e de fapt lapte).

Revenind, Dan Ciobanu din Chiajna ajunge si el in perioada asta (nu cred ca a prins insa schimbul de 
replici cu Necula). Afla ce s-a intamplat si ma ajuta pana la final sa termin ce am inceput: sa scot foile 
dubioase + semnat ce ramasese nesemnat.
O fata care e mereu voluntar acolo si coordoneaza partea de impartit pe localitati semnaturi noi 
(Cristina ceva parca) vede ce facem ii povestim si zice ca ii pare rau ca Necula nu le-a scos de la faza
de sortare. Ca ea i-a sesizat problema atunci si el a zis sa lase semnaturile ca sunt ok.
Carbunaru se intoarce dupa vreo 2h sau ceva si ajuta la semnat din alea ramase nesemnate. 
Imi zice ca eu si Cornel suntem responsabili. Ca trebuia sa actionam cum am aflat de problema. Sa 
notificam BJ, pe toata lumea. Si mai mult decat Cornel e vina mea ca eu am si semnat in josul paginii 
(am gasit semnaturile mele pe toate foile fake de Buftea - pentru ca am semnat complet toata Buftea, 
astea sunt 61 de pagini). Plus parca am mai gasit un pic in Voluntari (nu stiu sigur, n-am mai numarat)
Corect, e vina mea pentru ca I fucking wavered for 4 days. Recunosc asta. Si accept orice sanctiune. 
Dar dincolo de vina mea exista vina lui Necula care si acum zice ca semnaturile alea sunt ok si vrea 
sa le puna inapoi si sa le trimita in primarii. Poate sa joace cartea inocentului insistand ca el crede ca 
semnaturile sunt ok. Nu sunt, nu sunt intr-un mod evident. Mergeti sa le vedeti, alea fake le-am lasat 
in grota pe un dulap intr-un dosar galben pe care am scris "nu procesati", foile puse separat per 
localitate si scris un biletel in fiecare teanc cu: nume localitate, cuvantul "FAKE", numar foi, numar 
semnaturi.



Carbunaru a zis sa nu le aruncam, ca nu pot ia eu acea decizie. Sa le lasam acolo si decide BJ Ilfov 
ce face cu ele. Well.. le-am lasat dar nu e doar problema BJ Ilfov asta..

Scorul final BTW e asta
6360 semnaturi false in teancurile de IF. Semnaturi de care eu sunt sigura ca sunt false (424 de foi 
semnate de maxim 4 maini)
Au ramas 27075 semnaturi in Ilfov ok. (suma finala aici am facut-o o singura data, sper sa nu fi gresit) 

Fake per localitate: (toate sunt cu 15 semnaturi pe foaie)
Popesti 225 semnaturi 17 foi
Snagov 180 semnaturi 12 foi
Domnesti 150 semnaturi 10 foi
Bragadiru 315 semnaturi  foi 21
Balotesti 300 semnaturi 20 foi
Afumati 390 semnaturi 26 foi
Pantelimon 450 semnaturi 30 foi
Buftea 915 semnaturi 61 foi
Otopeni 1485 semnaturi 99 foi
Voluntari 1950 semnaturi 130 foi
-----------------------------

In final va mai zic doar ca Necula insista in continuare in BJ Ilfov ca semnaturile sunt ok si trebuie 
trimise la primarii.
Eu mi-am lasat semnaturile pe foile fake acolo (am realizat inainte sa plec ca nu era ok, ramasesem 
ultima si am ezitat un pic sa le arunc/tai cu X/ceva macar pe cele semnate de mine dar nu am 
considerat ca e etic sa fac asta doar cu cele semnate de mine - lasa-le acolo sa platesc pentru ele)
Dar problema mea nu e ca pune Necula fake semnaturi semnate jos de mine, WHATEVER, I will pay 
for the things I did (daca e ceva ce am avut mereu e bravado, dap) ci ca un om dispus sa treaca cu 
vederea falsuri nu are ce cauta intr-o pozitie de conducere in USR/conducere proiect/nicaieri. 

P.S.
Cornel mi-a zis mai devreme ca
"Dar s-au votat de câteva ori măriri de buget"
"Si s-a discutat că vom apela la promoteri, dar doar dacă vor merge la strans cu oameni din USR"
"Sa fie cat de cat supravegheati"
Dragut daca chiar ati stabilit asta. Cam naspa ca nu s-a implementat.

Atasamente:



suntPeBune



fake1



fake2



Mon, Aug 27, 10:35 AM (5 days ago)

Inca ceva.

Pentru ca inteleg ca Necula incearca sa joace cartea cum ca el nu a aflat de aceste semnaturi false decat abia 
sambata, ca nu a stiut cum arata.

E adevarat ca lui Necula nu i-am zis nimic de semnaturile astea false dupa ce le-am vazut. Din motive decente 
din punctul meu de vedere. El imi zisese deja din 9 august ca semnaturile de la promoteri sunt pe bune. Ce 
motiv aveam eu sa informez un om dovedit mincinos si alunecos?

Cartea asta pe care o joaca acum este foarte proasta.

Ori minte si atunci a adaugat inca o minciuna la toate lucrurile care sunt gresite in episodul asta.

Ori e adevarat ca nu stia (putin probabil, mai ales ca mai exista si confirmarea acelei fete Cristina ca ii zisese de 
ele) si atunci, daca e adevarat e un iresponsabil de o gravitate maxima. Cum adica sa nu se uite deloc pe 
semnaturile de la promoteri? Vin 6k de semnaturi de la unii platiti si nu le verifici deloc? Prost sa fii sa crezi asa o
grozavie. 

Singurul motiv pentru care cineva il putea avea sa nu se uite e daca are suspiciuni serioase ca acele semnaturi 
pot fi false si vrea cu tot dinadinsul sa le adauge oricum, orice ar fi, si nu vrea sa fie complice. Ca sa isi poata 
pastra scuza asta pe viitor in caz ca se descopera falsurile. Caz in care tot corupt e.

Oricum ai da-o e prost.

Aug 27, 2018, 1:41 PM (5 days ago)

Va mai trimit ceva. Si imi cer scuze pentru spam
Mi-am notat sambata pe masura ce scoteam foi false din seturile puse cate 50-50 fix cate foi 
false erau in fiecare set

Nu stiu daca asta poate dovedi premeditare, poate fi si o coincidenta dar
in Buftea: cele 61 foi fake erau impartite asa:
13 intr-un dosar de 50
inca 13 in altul
inca 13 in altul
inca 12 in altul
10 in altul
----

Din Voluntari nu am scos eu falsurile sambata ci Dan Ciobanu si acolo n-am mai fost pe faza 
si n-am apucat sa imi notez cate erau per set (de fapt cred ca si din Popesti nu mi-am notat 
decat totalul). Dar am vazut sigur ca erau 2 seturi cu aprox toate false. Deci acolo n-au fost 
impartite prin seturi. Aparent.
Trebuie luat in considerare si faptul ca eu in timp ce semnam, dupa ce m-am prins ca exista 
astea false le scoteam din dosare, le merge-uiam si le puneam intr-unul singur on top. Pentru 
a fi usor apoi, cand luam o decizie sa le scoate. Dar eu n-am semnat decat putin din 
Voluntari, deloc Otopeni - acolo nu stiu daca cineva din noi le-a pus la un loc sau asa erau de
la sortare.



Mon, Aug 27, 10:55 PM (5 days ago)
nu cred ca e nevoie sa va spun ca va ia pe toti mama dracului daca ascundeti sub pres chestia asta cu 
semnaturile false. Sper sa fie pe ordinea de zi sambata.

In numele transparentei vreau sa imi spuneti exact (mie, da):

- cate semnaturi au ajuns in IF de la promoteri

- ce firma am platit de la promoteri in IF. 

- cu cati bani?

- E aceeasi in toata tara?

- in ce judete au mai fost promoteri? Cate semnaturi au adus? Aceeasi firma? Daca nu, ce firme au fost si cat au
costat?

Din punctul meu de vedere singurul motiv pe care l-ati avea sa nu-l sanctionati pe Necula (si pe mine pentru 
intarzierea de 4 zile while we're at it) e daca a fost suficient de sobolan sa faca dintre voi complici la semnaturile 
alea false si aceia care le-au vazut au fost suficient de idioti sa le lase raportate si acum Necula va santajeaza. 
Caz in care se duce dracului tot USR-ul. Dar rezolvarea nu se face ascunzand mizeria.

Am facut super scandal cand Seidler n-a sanctionat-o pe Oana Bizgan si destepul de Ghica a zis sa nu faceti 
exces de corectitudine iar restul se dadeau super morali. Episodul ala nici nu se compara cu asta. Iar faptul ca 
Necula a muncit super mult pentru farapenali conteaza fix la fel de mult cat conteaza ca X e un personaj 
muncitor si dragut dupa ce a violat-o pe Y.

Chestia asta o sa fie sfarsitul USR-ului daca o ingropati si ramane nesanctionata. Pentru ca guess what: this is 
not the kind of shit you can bury. Inainte sa va vina idei, nici macar nu va ganditi la ele.

Tue, Aug 28, 12:20 AM (4 days ago)

Apropo, sunt constienta ca prin fraza asta ("nu cred ca e nevoie sa va spun ca va ia pe toti mama dracului daca 
ascundeti sub pres chestia asta cu semnaturile false") pare ca I'm going bananas si intr-o oarecare masura I 
actually am. Nu e o amenintare e o expresie a frustrarii si fricilor mele. N-am de gand sa fac scandal cu 
povestea asta in poiana/exteriorul USR/whatever dar ma ingrozeste ideea ca ati putea sa cautati modalitati sa 
cover this up. Frazele mele nu sunt o amenintare dar daca chestia asta nu poate fi sanctionata USR moare.
Nu stiu cum poate fi facuta sanctiunea asta fara sa ajunga scandal in afara. Voi deja sunteti super dispusi sa 
folositi orice unul impotriva altuia deci si prostia asta o sa fie aflata candva. Motiv pentru care nu puteti fi in 
episodul asta decat fix cea mai buna versiune a voastra.
Iar Necula, orice scuze cauta, nu mai poate fi nimic in USR. Nu stiu cum puteti garanta voi asta fara scandal si 
fara excludere. It's not an easy task.
E absolut oribil ca acum, in loc sa ne bucuram de succesul farapenali (datorat si lui Necula, da, but stil..), trebuie
sa stam cu gandul la asta dar e absolut necesar sa fim mai ales in cazul asta partidul care pretindem ca suntem.

Nu-mi ignorati intrebarile din mailul precedent chiar daca forma in care au fost exprimate nu e una placuta.


