Amintirile unui primar care e de 28 de ani in functie, despre trecerea de la
comunism la democratie: ,,Mama m-a sustinut: <<Da-i dracu', cu CAP-ul lor!>>"
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Un primar care conduce de 28 ani destinele unei localitati din Olt si-a amintit cum s-a trecut, in ultimele zile din
1989 si primele zile din 1990, de la rigorile comunismului, la ,,da-l jos de pe scena, ca nu e bun!" si ,,pupa-l-as,
pe el il vrem!".
Primarul Constantin Dinut se afla in fruntea Primariei Corbu, din judetul Olt, o localitate aflata la granita cu
Argesul, din ultimele zile ale lui decembrie 1989. Este primul primar de dupa Revolutie, desi, ce-i drept, primul
,,mandat" n-a durat nici o luna, fiind dat jos si repus in 1991, de cand a castigat toate scutinurile organizate.
Zilele in care romanii credeau ca au castigat o viata mai buna, rasturnand comunismul, l-au prins pe primarul
Constantin Dinut in fruntea CAP-ului din localitate. Fusese ales pentru a doua oara, dupa un episod, in 1985, in
care sefii de la partid l-au acuzat de instigare la nesupunere, presedinte de CAP.
,,Sunt inginer zootehnist, dar am facut facultatea in ambitia comunistilor. In 1974 m-am dus la mama, saraca, so ajut la sapa, la lotul pe care i-l dadusera. Vine o brigadiera si-i zice: <<Hai, nu ni-l dai noua pe Vica, la
CAPe>> Eu, cum e soarta, facusem si armata, fusesem dat de 6 ani la scoala, pe timpul ala nu prea se facea asa,
dar mama a avut un director de scoala fost coleg de-al ei si -<< ia-mi si mie baiatul la scoala! Ia-mi-l si mie! O
trece, n-o trece clasa, dar lasa-l acolo, sa se-nvete!>> - si asa am terminat, n-am luat la facultate, am plecat in

armata. Terminasem liceul profil umanist. Si mama- ,,Hai, mama, du-te la astia! Asta fost in vara. In decembrie
m-au promovat sef de ferma, brigadier zootehnist. Rulam cam 7.000-8.000 capete de oi, n-aveam vaci, eram
oier. Au distrus astia tot dupa '90, un an de zile n-am dat pe-acolo, ca-mi venea sa plang", incepem sa povestim
cu primarul care, spune, a vazut ferma crescand, dar a vazut-o si prabusindu-se.
Dinut a fost promovat sef de CAP prima data in 1981. ,,Prima data am ajuns presedinte in 1981, am stat '82, '83
si '84, pana in ianuarie. Si in '81, cand m-am dus eu, aveam un nenorocit de instructor de partid, Pavel, curvar.
Si cu inginerul meu sef, tot curvar. Si ala zice asa: te dau afara! Inginerul s-a dus pe la partid, sa-l mute. L-a
mutat pe la o ferma zootehnica. Asta si-a luat concediu medical: nu ma duc! Ma ia pe mine, aveam 27 de ani!
La Directia Agricola era un domn director bun meserias, era si cu sportul, cam in clenci cu partidul, ca mi se
pare ca atunci cand a venit nea Lica (n.r. - cumnatul lui Nicolae Ceausescu), l-a matrasit. Si-i spun:<< Tovarase
director, n-o mai fi el bun de inginer acolo, dar e bun de sef de ferma la mine, ca am din astia cu 8 clase>>.
<<Da, uite decizia, ia-o si du-te!>>", povesteste primarul despre primul sambure de scandal intre el si sefii de
partid, care au tinut minte ca i s-au opus si ,,i-au copt-o". La scurt timp se organizeaza o sedinta cu o ordine de
zi oarecare, dar in timpul sedintei se supune la vot schimbarea sa din functia de sef de CAP.
,,Toti cetatenii din sala au iesit. I-au bagat inapoi, cu instructorul de partid, cu seful de post, si se pregatesc sa ia
cuvantul. Si a-nceput sa spuna - <<de ce-l schimbati pe eln"<<Pai, il schimbam ca n-a facut productie de
grau>>. Fusese un an secetos si nu se facuse graul. <<Atunci, schimbati si inginerii de la ferme, pentru ca el a
adus ingrasaminte, a adus samanta, s-a ocupat, ei de ce n-au adus ploaias>>, cam asa au pus-o. <<Il schimbam
ca nu e inginer!>>. Si oamenii zic: <<Pai, da' la Icoana este presedinte tractorist>> si le-au inchis gura. ,,Il
schimbam ca are probleme in familie". Nevasta-mea fusese implicata intr-o chestie, chipurile, dar nu era asa. Si
le-am spus ca le aduc cazierul, sa vada ca nu e asa. Si am prins curaj si zic - <<pentru ei raman sef de atelaj la
CAP Corbu si plec cand vreau eu, nu cand vreti voi!>>. Si aia de la partid au inchis sedinta si au plecat. S-a dus
la primu' secretar cu coada intre picioare, ca ce a vrut partidu' n-a mai iesit, n-au mai vrut oamenii. Si a inceput
calvarul", si-a amintit Constantin Dinut cum a fost primul contact dur cu ,,democratia in comunism", despre
care chiar vrea sa scrie o carte, pentru ca la o urmatoare sedinta este dat jos din functie.
Cert este ca acele vorbe, <<Il schimbam ca nu e inginer>> l-au ambitionat, iar in vara a dat examen. N-a fost
admis in 1984, in anul urmator, insa, da, iar de examenul de diploma e legat cel de-al doilea episod, din 1990,
cand, de-abia pus primar in zilele Revolutiei, a fost dat jos de omul ,,de baza" pe care il lasase sa-i tina locul
plecand sa-si sustina examenul, dar repus in functie in 1991.
,,Mama m-a sustinut: <<da-i dracu, mama, cu CAP-ul lor!>>. (...) Am invatat doua carti pe nevazute, absolvent
de liceu umanist fiind, pentru ca nu puteam, altfel, sa ma razbun pe ei, nu stiam altfel, de furat n-am furat... Le
mai spuneam - poate ca mai m-a dus cate-un sofer baut acasa, altceva n-au ce sa spuna, sa spuna ei daca au dat
vreodata jos vreo traista de rosii cu mine acasa! Asa eram, aveam acasa. Sunt ginere de necolectivist, si-nca deala, cu galagie mare. Dar membru de partid ma facusera inainte, si astia cred ca n-au spus, ca la urma s-au trezit
ei...", explica primarul si acest episod.
Cum s-a pus primarul in decembrie 1989
In 1988 ajunge din nou sef de CAP. ,,A venit Revolutia, dar nu a dat unul cu un pietroi dupa mine, datorita
felului cum m-am comportat cu ei. A fost nitel scandal. Le-am impartit oile, 3.047 de capete, le-am dat in sat,
am vandut tot tineretul bovin si vacile, remorcate, si dup-aia..., n-a fost trecerea urata. Au facut ei niste chestii...
La mine tot se reclama primarita cu militianul. Si Partidul i-a schimbat pe-amandoi. Si partidul a schimbat-o
din functia de primar chiar in 1989 si pe el l-a mutat la Slatina, a venit primar de la oras, cu ,,Stefan Gheorghiu",
treburi, statea intr-o camera, aici, primaria nu era asa atunci, a venit cu sotia, si-a promovat-o casier pe la
Cooperatie. Si venisera peste primar atunci, satenii (n.r. - in zilele Revolutiei). A plecat primarul si in ziua de
Craciun m-au suit pe mine pe scena si alti doi: eu, ca presedinte de CAP, un domn profesor - fost director de

scoala si directorul de IAS de-atunci. Astia au zis - <<noi ne vedem de treaba noastra, daca vrea Vica, bine,
daca nu... >>. Aveam 37 de ani. Eu nu stiam nici ce soarta..., ca nu se daduse Legea fondului funciar, nu stiam
ce m-asteapta. Eram speriat putin. Unul zicea - <<da-l jos de pe scena!>> - ca ma certasem cu nevasta-sa, n-o
lasasem sa ia toata lucerna si sa nu mai duca nimic la CAP, ar fi vrut s-o duca toata acasa, alalalt ca - ,,pupa-l-as
!". Si, in sfarsit, nu m-au dat jos, m-au pus. Ai cuvantul meu de onoare ca am dormit in primarie aproape o luna
de zile, de frica sa nu-i puna foc astia. Era cu CPUN-u, cu ma-sa pe gheata. Si seara vin doi care voiau locuri de
munca. Unul, absolvent de drept si fusese instructor UTC pe Arges, si unu' care a fost primar o perioada aici,
din martie 1990, pana in martie 1991", ajunge primarul si la episodul in care, plecat sa-si sustina examenul de
diploma (lucrarea de licenta de astazi), este inlocuit cu sprijinul preotesei si a preotului din sat de cel de-al
doilea dintre noii veniti.
La un an, primarul in functie se face de ras intr-o sedinta convocata la Slatina pentru planul de lucru in vederea
improprietaririi, iar Constantin Dinut este repus, in 1991, in functie. De atunci, spune, a castigat detasat toate
alegerile, si chiar din primul tur. ,,N-am dat afara pe nimeni, nu e felul meu", mai spune primarul, care, desi n-a
fost niciodata printre preferatii sefilor de partid (PSD), nici nu s-a gandit sa schimbe tabara.

