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Cuvânt înainte

Șaptezile 
la a șaptea ediție

Această a șaptea ediție a retrospectivei anuale
ȘAPTEZILE, structurată pe baza recenziilor săptămânale ale
celor mai importante evenimente (mai puține) și declarații
(mult mai multe) contribuie, cred și sper, la oferirea unei
imagini cât de cât obiective (într-o zonă a subiectivismului
activ) a parcursului care constituie fragmentul de istorie al
vremurilor contemporane.

Poate că unii dintre lectorii site-ului Agenției
independente de presă AMOS News s-au întrebat și se
întreabă de ce am optat pentru această variantă hebdomadară
de consemnare, când mult mai la îndemână ar fi fost cea
diurnă, deja cuprinsă în fluxurile de știri?

Un răspuns posibil ar fi acela că de la distanța celor șapte
zile se poate discerne mult mai ușor între ceea ce este, sau
poate să pară important și ceea ce nu. Nici cronicarii la
vremea lor nu compuneau un jurnal de fapte consemnate
zilnic, ci lăsau un interval în care acestea să se sedimenteze
și să dea la iveală ceea ce era cu adevărat demn de
consemnat.
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Ne-am călăuzit după acest principiu și credem că a fost o
decizie inspirată. Reluând lectura volumelor precedente (am
adoptat acest sistem din anul 2013) se poate lesne constata
care este procentul de fapte cu semnificație și cât cântărește
balastul informațional, cu limpedea preponderență a primei
categorii, ce poate constitui oricând baza scrierii unui capitol
de istorie contemporană, mai ales în condițiile delicate în
care la rândul nostru suntem încă contemporani cu aceasta.

Într-un fel,  serialul ȘAPTEZILE continuă, după o pauză
de trei ani, un altul: „Cronologia comentată a mileniului III”
- o colecție de 11 volume care grupează editoriale scrise și
publicate zi de zi în intervalul 2000 - 2010. Înclin să cred,
cu toată modestia de rigoare, că cele două colecții vor putea
fi de folos istoricilor care vor dori să se documenteze cât mai
complex cu putință înainte de a purcede la fixarea în tiparele
academice ale domeniului perioada analizată și definită.

Octavian ANDRONIC &
Colaboratorii

NOTA BENE
Ştirile consemnate au fost selectate din fluxul Agenţiei

AMOS NEWS
Caricaturile au fost publicate sindicalizat sub genericul

ANDOgrafia zilei
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Evenimentele anului consemnate
săptâmânal de AMBIDEXTRU

SĂPTĂMÂNA 1 (01 - 06 ianuarie)
Prima săptămână din an a debutat cu un emoționant apel al președintelui
la bună înțelegere, pentru a „dovedi că România este implicată cu
seriozitate în consolidarea proiectului european”. Nu a fost nevoie de
mai mult de o zi pentru ca șeful statului să arate cum înțelege el acest
lucru, anunțând că nu va valida propunerile de noi miniștri, prelungind
astfel criza guvernamentală de pe un an pe altul @ În plus, a avertizat
că nu are de gând nici să-l revoce pe Augustin Lazăr, chiar dacă În felul
acesta încalcă din nou Constituția. La cât a călcat-o până acum, ce mai
contează încă un... pas @ Mesajul de anul nou al premierului este mai
european, ea subliniind faptul că „putem progresa doar menținând
coeziunea și depășind decalajele între statele membre”. Despre
coeziunea internă nu merita să mai pomenească... @ La Revelionul
Centenar, organizat de Primăria Capitalei, au participat 70.000 de
oameni. Totodată, decorațiunile de sărbători ale Bucureștiului au fost
remarcate ca fiind cele mai spectaculoase - și mai costisitoare - de până
în prezent @ După ce a pus pe „site-ul rușinii” al absorbției de fonduri
europene România, comisarul Corina Crețu a difuzat pe Facebook un
mesaj de pace și colaborare față de fosta ei colegă de bancă
europarlamentară Viorica Dăncilă. În speranța unor gânduri mai bune
pentru viitoarea listă europarlamentară a PSD... @ Popularul Joseph
Daul a ținut să tragă spuza pe turta sa europarlamentară, promovând un
mesaj prin care dădea asigurări că „Iohannis va conduce excelent
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președinția rotativă a UE”. Desigur, din poziția de șef de protocol,
pentru ca alte atribuții concrete nu are. Acestea revin Guvernului @
Ministrul Toader face o mărturisire sinceră despre ajutorul neprețuit pe
care i l-a oferit Lazăr, prin ignoranța sa legislativă, în alcătuirea
raportului de revocare. Domolul profesor de la Ieși n-a rezistat să nu îl
ciupească și pe amicul său de la Cotroceni, recunoscând că „oi fi eu
ministrul Justiției, dar nu pot evalua un profesor de fizică” @ Intrat în
pâine în noul an, Iohannis a respins proiectul legii Educației trimițând
o consilieră să explice presei motivele, el aflându-se la ski @ Anul a
debutat și cu finalizarea contenciosului Teodorovici-Mișa, în favoarea
actualului ministru al Finanțelor, care l-a acuzat pe predecesorul său că
în calitate de șef la Fisc a favorizat marile companii, asuprindu-le pe
cele mici @ Premierul a numit o șefă la ANAF a cărei firmă privată
este în mai multe procese cu instituția pe care o va conduce @ O parte
din greul președinției rotative cade în sarcina ministrului Daea, care va

A cincea roată la căruţa opoziţiei
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avea de rezolvat 29 de dosare europene pe agricultură, complicate @
Aflat în zodia contestării deciziilor guvernamentale, președintele a
refuzat și înlocuirea șefului Marelui Stat Major, Ciucă, propusă de
ministrul Leș, la încheierea mandatului acestuia, și a dat el un decret
prin care îi prelungește misiunea cu un. A explicat că operațiunea sa
este în prevederile legii, așa cum au citit-o și interpretat-o consilierii săi
@ Devotamentul președintelui față de șeful de facto al armatei se înscrie
în protecția oferită oamenilor săi de încredere în disputa cu cei ai
Guvernului @ Ambasadorul Klemm are ghinion: va fi nevoit să mai
rămână la București, pentru că succesorul său va trebui ori
renominalizat, ori înlocuit, datorită întârzierii formalităților. Va rămâne
măcar până la „rezolvarea” celuilalt favorit al său, Augustin Lazăr @
Declarațiile defăimătoare ale unui mic demnitar neamț pe nume
Fabritius (nu Fabricius) l-au trezit din moțăiala diplomatică pe
venerabilul ministru Meleșcanu, care a protestat ferm și fără rost @
Olguța Vasilescu a ținut să dezmintă zvonurile conform cărora Dragnea
ar fi schimbat-o de la Muncă, afirmând că ea însăși a cerut acest lucru,
considerând că și-a îndeplinit mandatul. Nu a bănuit că Iohannis va
profita de această ocazie pentru a-i da un brânci definitiv în afara
Executivului.

SĂPTĂMÂNA 2 (07 - 13 ianuarie)

A dat Domnul și președintele s-a înduplecat de rugăciunile doamnei
Dăncilă și și-a dat acordul ca în locul miniștrilor refuzați (deocamdată
fără motiv) să poată fi puși niscai interimari. Măgăreața a căzut pe
Plumb și Teodorovici care devin, pe zi ce trec contrele din Cotroceni,
veritabili interimari de profesie @ Ministrul Toader s-a dus cu noaptea
în cap la CSM ca să vadă ce are de gând secția de procurori cu șefia
provizorie a DNA. Dânsul bănuia că o vor prelungi pe Anca Jurma,
numai că aceasta a declinat onoarea și s-a retras în ultimul moment. Așa
că nu i-a rămas decât să insiste cu favorita sa Adina Florea, cea pe care
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nu poate să o sufere președintele @ La fel cum nu vrea să vadă în locul
lui Lazăr vreo altă clonă produse de încăpățânatul ministru al Justiției,
care o ține langa cu revocarea devotatului procuror general arheolog @
La Cotroceni duduie motoarele: au mai fost semnate niște decrete și, ca
să nu își iasă din mână, președintele a mai returnat un proiect de lege -
cel al Referendumului. Semn că are ceva de gând în sensul ăsta @
IMAS a făcut un sondaj, la comanda unui post de radio, din care reiese
că, deși candidează singur, Iohannis are mari șanse să iasă președinte.
Iar dacă duminică ar fi alegeri, cu siguranță le-ar câștiga PNL! Are
dreptate Orban să creadă ceea ce crede @ Scandal internațional cu
alocațiile pentru copii din Austria, unde guvernul vrea să plătească
emigraților sume egale cu cele din țara de origine. Protestul românesc
a fost întâmpinat cu o punere la punct din partea unei doamne ministru
(urmașă a lui Johann Strauss?) care ne-a bătut obrazul pe motiv că în
calitate de președinți rotativi ar trebui să fim neutri. Ca Elveția, de
exemplu... @ Asta chiar e culmea: Codruța Kovesi (fata aceea care a

Calcâiul lui Ahile
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fost șefă la DNA) a făcut plângere la CEDO că i-au fost afectate
drepturile omului, când a fost dată afară. La fel ca și în cazul amicului
său Lazăr, ignoranța sa juridică e strigătoare până la cerul de sub care
o veghează Toader @ Este de-a dreptul o impietate să se adreseze
Codruța forului la care fac coadă victimele sale @ Până una-alta
(Iohannis încă gândește) la DNA a fost numit un alt interimar, Călin
Nistor @ Mai era o problemă de rezolvat pentru președinția rotativă:
purtătorii de cuvânt. A fost bifată și asta. Doris Mircea și Nelu Barbu
sunt cei care vor da de veste țării despre succesurile guvernamentale @
„Ne-a luat și pe noi prin surprindere trăsnaia” - a zis cu năduf
guvernatorul Isărescu, apropo de Ordonanța prin care băncile sunt
amendate dacă crește ROBOR-ul @ Primii bugetari țări au de ce să-i
fie recunoscători Olguței. Datorită legii pritocite de aceasta, de la
începutul anului lefurile lor au crescut semnificativ. Campion este
președintele, care câștigă puțin peste 5.000 de euro pe lună (mai mult
decât leafa de profesor cu tot cu meditații) iar cea mai spectaculoasă
creștere a înregistrat-o Avocatul Poporului, Ciorbea pe nume. Așa mai
reușește să își plătească creditele făcute la bănci pe când era șomer @
Consiliul Concurenței a aplicat o amendă record companiei Orange
pentru abuz de poziție dominantă: 14 milioane euro @ Contrabanda de
țigarete, pe care ANAF nu reușește cu nici un chip să o tempereze,
scoate din sacul bugetului cam un miliard de euro pe an. 40% din trafic
se desfășoară pe la granița de nord-est, cu toate mijloacele de transport
imaginabile, de la căruță la drone..@ Dacă Doamne ferește ar fi un
război adevărat cu inamici din exterior iar armata română ar fi chemată
să intervină am suferi, cu siguranță, o înfrângere rușinoasă. Pentru că
armata română are dublă comandă! Una la Cotroceni și alta la Victoria
@ Cea de la Cotroceni are un comandant expirat, iar cel de la Victoria
este unul care n-a intrat în pâine, pentru că l-a refuzat Cotroceniul.
Această situație paradoxală se vede cu ochiul liber chiar în ziua în care
alaiul comisarilor păstorit de unchiul Juncker a poposit la București ca
să ne predea comanda rotativă în climat de pace și prietenie @ În timp
ce Ministerul refuză numirea lui Ciucă și o atacă în contencios
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administrativ, Marele Stat Major îl trimite pe acesta la Bruxelles să
reprezinte România la o festivitate oficială. Aiureală mai mare nici că
se poate imagina @ Președintele a chiulit din nou de la ședința de
guvern la care, grijulie, madam Dăncilă îi pusese un scaun confortabil
în capul mesei, la dreapta sa @ Nu i se poate reproșa președintelui lipsa
de politețe. Chiar dacă anunțase din timp, înainte să studieze
propunerea, că nu are de gând să o numească pe Adina Florea la DNA,
i-a trimis totuși lui Toader o scrisoare în care îi explica pe larg motivele.
Sau pretextele @ Cine mai are naivitatea să își închipuie că episoade
precum Ciucă, Florea sau, mai ales, Lazăr reprezintă vreo intenție de
întărire a democrației și statului de drept ori e prost, ori e rău intenționat.
Nu este nimic mai mult decât o luptă pentru putere, în care aceea care
se consideră mai dezavantajată (constituțional) încearcă să smulgă de
la cealaltă niște instrumente. Fără un partid de Doamne Ajută, Iohannis
nu-și poate pune nădejdea câștigării alegerilor prezidențiale decât în
„pretorienii” clasici - armata, serviciile, procurorii. Veritabile embleme
ale democrației! @ Ca să o țină pe Firea sub control, PSD-ul i-a pus în
coastă, la prefectură, un om de-al lui Mutu, de la 6, cel care i-a luat
funcția de partid @ Israelul trimite la București noul sau ambasador.
România nu trimite de doi ani pe al său, pentru că lui Iohannis îi e teamă
să nu cumva să plece la Ierusalim, cu cățel cu purcel @ Cine a
considerat-o pe Codruța Kovesi interesată de banii pe care i-a pierdut
se înșeală. Pe dânsa o interesează principiile. De ce a fost schimbată
fără ca să i se spună motivele adevărate. Cele care i-au fost aduse la
cunoștință nu au convins-o. Lasă să hotărască CEDO @ ...#Rezistenții
care-și puseseră mari speranțe în acest eveniment, nu au avut ocazia să
își exprime frustrările direct către Europa. I-au împiedicat prietenii lor,
jandarmii, care i-au ținut în jurul statuii lui Ferdinand @ În condițiile
acestea invitații la festivitatea găzduită de Ateneul Român au afluit
printre fulgii de zăpadă de la autocare spre incinta în care protocolul s-
a zbătut să îndrume fiecare invitat spre locul său @ Viorica Dăncilă i-a
așteptat la intrare pe Juncker, Tusk și Tajani, împreună cu care a urcat
apoi scările spre sala în care deja sosiseră majoritatea invitaților @
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Acolo era un pitoresc amestec de putere și opoziție, de actuali și foști
@ Camerele TV au insistat asupra VIP-urilor europene, dar și a celor
autohtone, printre care s-au numărat Adrian Năstase sau Adrian Severin,
unul fost premier, altul fost europarlamentar. Se afla printre ceilalți foști
premieri (nu puțini) chiar și Grindeanu @ Au lipsit, inexplicabil și
nepermis, Iliescu și Băsescu. Nu și Constantinescu @ Transmisia
televizată a ratat sosirea președintelui Iohannis, pe care l-a descoperit
doar în centrul lojei oficiale, între Juncker și Tusk, alături de Tajani și
Dăncilă, precum și de patriarhul Daniel @ Festivitatea a debutat cu
imnul României interpretat destul de stângaci de un grup vocal, după
care prezentatoarea Daniela Hărăbor a introdus vorbitorii @ Primul a
fost, bineînțeles, Iohannis, cu papion și în limba română. Consecvent
acceselor sale de mârlănie, din salutul său l-a evitat pe reprezentantul
Camerei Deputaților, Florin Iordache, cel care i-a ținut locul lui
Dragnea, plecat peste mări și țări @ Discursul său a fost unul tern, fără
sare și piper - ingrediente care nu au lipsit deloc în cazul celorlalte
cuvântări @ L-a urmat Tăriceanu în limba engleză și Florin Iordache
în limba maternă, acesta din urmă ținând să dea asigurări că nu își vede
țara în afara Uniunii, cum zic unii dintre amicii săi din Parlament @
Președintele Parlamentului European, italianul Antonio Tajani, care a
început prin a ura „La mulți ani” României în română, a continuat în
franceză cu afirmația măgulitoare că românii au vocație europeană de
peste 2.000 de ani - din vremea romanilor, bineînțeles @ A cules
aplauze când a făcut apel la statele care ne blochează accesul în
Schengen să își modifice atitudinea și să facă în așa fel încât integrarea
să se producă în mandatul României @ A urmat polonezul Tusk,
președintele Consiliului European, care a început și el în românește,
continuând în același fel, cu o dicție ireproșabilă, spre marea emoție a
sălii. Tusk este, în fapt, șeful nostru pe perioada președinției rotative.
El i-a citat pe Eliade și pe Pleșu și a amintit că prima lui mașina a fost
o Dacie. Dar cea mai vie amintire a sa legată de România este din sport:
finala de la Sevilla câștigată de Steaua, când Duckadam a apărat patru
penaltiuri @ Cum era de așteptat, aplauzele sale au durat mai mult decât
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cele ale tuturor celorlalți vorbitor la un loc @ A urmat Juncker, care a
cuvântat în templul francofon al Ateneului în limba lui Moliere.
Uniunea Europeană nu e completă fără România, a spus el, iar locul ei
este în Schengen - a punctat președintele Comisiei, spre satisfacția
asistenței @ Cum se cuvenea, ultima dar nu cea de pe urmă, a fost
Viorica Dăncilă, cea care poartă pe umeri povara misiunii rotative și
care în următoarele șase luni va ceda președintelui doar obligațiile
protocolare. Dânsa a adus un omagiu Constituției României care ne
garantează calitatea de europeni. Spre surprinderea unora, premierul a
vorbit convingător și fără nici o greșeală dintre cele care fac deliciul
cârcotașilor. N-a fost cazul de data asta @ Programul artistic care a
încheiat festivitatea a fost unul emblematic: Rapsodia Română a lui
Enescu și Imnul Uniunii, de Beethoven. Făcând un inventar al luărilor
de cuvânt, cel mai reușit a fost și cel mai aplaudat - al lui Tusk, iar cel
mai plicticos - al lui Iohannis..@ După momentul de vârf al festivităților
de preluare a președinției rotative de la Ateneu s-a instalat calmul. Au
avut loc clustere ale miniștrilor români cu comisarii europeni, iar șefii
de la Bruxelles s-au întâlnit pe rând cu șefii noștri, după care au plecat
mulțumiți că nu s-au înregistrat tensiuni @ Singurele momente
neprotocolare au fost provocate de comisarul român Corina Crețu, care
a reiterat într-un interviu televizat unele dintre reproșurile vehiculate
anterior la adresa autorităților române pe tema Fondurilor Europene
neaccesate din motive de birocrație sau dezinteres @ Conflictul Corina
Crețu - Rovana Plumb este deja de notorietate, dar se consideră că în
realitate „cuiul” comisăresei îl reprezintă fosta sa colegă de bancă
Viorica Dăncilă, a cărei funcție ar fi vizat-o chiar ea la momentul
respectiv @ Discordanțele acestea îi pun însă în pericol viitorul
european. Este greu de bănuit că PSD ar mai reveni asupra intenției dar
nu o include pe lista de candidați din martie, iar altă soluție sigură nu
există. Nu îi mai rămâne Corinei Crețu decât să joace la loteria
partidelor mici precum Pro România al lui Ponta. Acesta s-a arătat
dispus să o înscrie pe lista sa, dar nu pe prima poziție care e rezervată
soției Daciana. Iar doi parlamentari este greu de presupus că va putea
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obține fostul premier @ Speranțe europene are și Dacian Cioloș, care a
constatat că pe piața locală valoarea sa de tranzacționare este foarte
scăzută. Cum nici liberalii și nici useriștii nu îl vor, nu îi mai rămâne
decât să își încerce norocul cu un partid de unică folosință - Plus - ca
trambulină pentru Bruxelles. Deși mare bază în sondaje la comandă care
îl creditează cu niscai procente dinainte de a avea partidul, nu se poate
pune @ Papa Francisc va veni în România în mai. Va sta trei zile și va
vizita patru orașe. Este a patra vizită papală după cea din 1999 a lui Ioan
Paul al doilea @ Ministerul Apărării a blocat licitația pentru achiziția
corvetelor - contract care i-a creat cunoscutele probleme generalului
Ciucă și a determinat menținerea sa în funcție de către Iohannis, în ciuda
deciziei luate de ministrul Leș. Bătălia submarină dintre francezi
olandezi a răbufnit iar miza de 1,6 miliarde de euro poate face victime
@ Cum poate să se transforme o „unitate de elită” a luptei anticorupție
într-un „grup infracțional organizat”? Simplu: se iau niște procurori de
calibrul lui Onea și Negulescu și sunt asmuțiți asupra unor ținte politice,
sub directa îndrumare și oblăduire a unei șefe cu prestigiul Codruței
Kovesi @ La aniversarea centenarului de la crearea organizației lor de
breaslă, jurnaliștii de la UZPR au pus o placă comemorativă pe zidul
restaurantului Berlin și au ciocnit o cupă de șampanie la Capșa.
Organizația actuală numără peste 2.000 de membri @ Elementul de
culoare al activităților de la preluarea președinției rotative a fost dat de
ideea ministrului Daea de a organiza un grup de „agenți de influență”
compus din tineri universitari care au asigurat (în costume tradiționale)
asistență de specialitate comisarilor europeni pe limba fiecăruia.
Urmând să facă acest lucru pe toată perioada președinției române.

SĂPTĂMÂNA 3 (14 - 20 ianuarie)

Premierul Dăncilă a plecat la Strasbourg ca să le prezinte și euro -
deputaților prioritățile președinției române. Subiectul se pare că nu a
trezit prea mult interes printre membrii înaltului for, mult mai preocupați
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de alegerile care s-ar putea să îi lipsească de privilegii, decât de modul
în care România va conduce Europa @ Au fost însă la datorie
europarlamentarii români, cei care de fapt au și ținut isonul critic
președintelui ALDE, Verhofstadt, care a amenințat festiv România cu
activarea celebrului articol 7 @ Acasă, președintele a trimis o scrisoare
către Guvern în care explica de ce nu i-a validat pe Olguța și pe
Drăghici: nu aveau cazierul atașat la propuneri! @ O crimă odioasă
petrecută la Mediaș inflamează opinia publică pe tema pușcăriașilor
eliberați înainte de termen prin recursul compensatoriu, coaliția de
guvernare fiind pusă la zid pentru valul de infracțiuni comise de
recidiviști. Până când nu s-a făcut cunoscut că la originea
„fenomenului” se află „legea Prună” dată de Guvernul Cioloș și validată
de nimeni altul decât cel care acum cere imperativ actualului guvern să
găsească soluții, lucrurile nu s-au calmat @ O adevărată furtună
mediatică a declanșat faptul că, în urma anchetei efectuate de Inspecția
Judiciară, s-a propus CSM-ului să aprobe arestarea lui Onea și

Flaşnetarul
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Portocală, constituiți în „grup infracțional organizat” din „unitatea de
elită” a Codruței, secția de procurori a făcut exact ceea ce li s-a reproșat
parlamentarilor când se cerea anchetarea unor colegi - a refuzat
arestarea lor și a propus doar revocare! @ Mitică Dragomir nu a scăpat
deocamdată de pușcărie. Într-un al doilea proces, după ce în primul
fusese achitat, a fost condamnat la 3 ani cu executare (în primă instanță)
@ DNA lucrează și în absența celebrei sale șefe: l-a trimis în judecată
pe Sorin Dimitriu, șeful Camerei de Comerț a municipiului, fost
ministru în timpul Convenției Democratice @ S-a făcut anunțul vizitei
Papei Francisc în România. Va sosi în mai și va sta trei zile, vizitând
patru orașe @ Scandal la CEO. Premierul a ordonat o anchetă „la sânge”
@ Neanunțata vizită-fulger a premierului în Israel ar fi avut ca subiect
doar perfectarea unei viitoare ședințe comune a celor două Guverne.
Netanyahu a insistat să primească un răspuns privitor la mutarea
ambasadei la Ierusalim, dar Dăncilă n-a zis nici da nici nu @ Refuzată
de PSD în urma repetatelor critici la adresa ineficienței absorbției de
fonduri europene, Corina Crețu a găsit înțelegere la micuțul dar zglobiul
partid Pro România al lui Ponta, care i-a promis un loc pe lista sa
europarlamentară. Evident, al doilea, primul fiind rezervat Dacianei @
Abia ce s-a anunțat public, că partidul lui Cioloș - PLUS - are probleme.
Marius Oprea a dezvăluit că a fost înregistrat de un fost securist. Și ce
dacă? - ar fi zis candidatul la președinție @ Amiralul Cico Dumitrescu
le-a tras clapa procurorilor militari care l-au acuzat de „crime împotriva
umanității” în dosarul Revoluției, murind chiar de ziua sa, când
împlinea 85 de ani @ Mai discret ca oricând, Ion Țiriac a organizat noua
ediție a celebrei sale vânători de la Balc pentru nu mai puțin celebrii săi
amici din businessul mondial. De teama pestei porcine a renunțat și la
hăitașii locali, aducând alții din județe fără pestă.
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SĂPTĂMÂNA 4 (21 - 27 ianuarie)
Debutul săptămânii a consemnat părăsirea în bloc a țării de către
membrii Cabinetului Dăncilă. Cu bagaje și consilieri după ei, s-au
îndreptat spre Bruxelles pentru a prelua controlul asupra Uniunii. Vreme
de 6 luni fiecare ministru român, bun sau rău, va fi șeful celorlalți 26
de omologi europeni, iar sarcina lor de debut a fost să își prezinte
programele și dosarele de care se vor ocupa @ Majoritatea miniștrilor
- după părerea șefei lor - s-au prezentat onorabil și cu demnitate, chiar
dacă au avut de făcut față provocărilor propriilor europarlamentari,
dintre care unii au făcut tot ce le-a stat în putință ca să îi încurce sau să
îi pună în dificultate @ Comentarii s-au făcut doar pe seama a doi dintre
ei: Toader, pentru ideea emisă că în unele țări dezvoltate este legiferat
că cei care își blamează țara pot fi pedepsiți (lucru pe care și l-ar fi dorit
și el) și Daea, pentru că ar fi zis ceva despre niște cormorani care au
invadat piscinele (din motive pe care nimeni nu s-a mai obosit să afle)
@ Cert este că unicul demnitar ale cărui expuneri au fost răsplătite cu
aplauze a fost ministrul Agriculturii - lucru pe care obiectiva noastră

Noua revoluţie
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mass media n-a catadicsit să îl consemneze @ Premierul Dăncilă și-a
început săptămâna cu o nouă solicitare adresată Președintelui pentru
validarea miniștrilor propuși la Dezvoltare și Transporturi. Ocupat cu
făcutul bagajelor pentru deplasarea la Aachen, în calitate de băgător de
seamă al semnării tratatului de cooperare și integrare franco-german,
Iohannis a promis că va da răspunsul într-un „termen rezonabil”, care
a depășit deja două luni @ Dosarul lui Dragnea cu angajatele de la CJ
Teleorman care au lucrat pentru partid a fost amânat pentru 18 februarie.
Până atunci să lămuresc lucrurile și în legătură cu interpretarea deciziei
Curții Constituționale referitoare la completele de judecată de la Înalta
Curte, despre care președintele crede că nu poate acționa retroactiv, dar
despre care juriști cu mai multă școală decât consilierii de la Cotroceni
consideră că sunt valabile de la data comiterii faptelor @ PSD a anunțat
că își va face liste pentru europarlamentare, dar că decizia ordinii
candidaților va fi luată în baza unui vot intern. Oricum, pe aceste liste
nu se regăsește numele comisarului european Corina Crețu, care s-a
hotărât să facă apel la prietenul Ponta pentru a o pune pe lista Pro
România. Unde primul loc este deja ocupat de Daciana Sârbu @ La
Australian Open Simona Halep a fost învinsă pentru a noua oară de
Serena Williams și a pierdut și primul loc în clasamentul WTA @
Mândru de rolul pe care îl joacă în cadrul noii frății franco-germane,
Klaus Iohannis s-a declarat convins că „spiritul de la Aachen ne va
însoți la Sibiu”-l natal @ Ecouri extrem de neplăcute a avut declarația
hazardată a lui Cioloș cum că mai tot românul ar fi avut relații cu
Securitatea. I se reproșează, chiar dinspre tranșeele #rezist, că el a avut
mai multe, iar episodul s-ar puteau să aibă efecte dezastruoase asupra
proiectatei sale candidaturi europarlamentare. Pentru care și-a făcut un
partid nou nouț (de fapt i l-au făcut niște „anonimi” grijulii) pe care l-a
intitulat plin de speranță PLUS și la a cărui președinție a candidat de
unul singur obținând o spectaculoasă victorie @ La Aachen Iohannis
nu s-a putut stăpâni să nu lanseze o nouă salvă de critici la adresa
Guvernului și partidului advers, în ciuda angajamentului luat față de
Juncker și în ciuda propriilor sale promisiuni că nu-și va mai ponegri
adversarii decât în interiorul țării. Și-a continuat însă opera critică la
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Iași, cu prilejul aniversării Micii Uniri, în virtutea unui comportament
devenit obicei, de a folosi ocazii oficiale pentru a se răfui cu penalii
care nu-i sunt pe plac @ Premierul Dăncilă se rățoiește la europeni în
propriul lor bârlog bătându-le obrazul pe tema „dublului standard”
promovat de acolo și a divizării Europei ca rezultat al acestei politici
@ Austria va suporta deschiderea procedurii de infringement pentru
legea prin care a decis că migranții din uniune vor primi alocații pentru
copii la nivelul celor din țara de origine - măsură prin care sunt afectați
în primul rând românii @ Tot premierul vine în sprijinul lui Toader prin
afirmația că Curtea Constituțională a constatat că au fost folosite de
către Justiție procedee în afara cadrului legal. Motiv pentru care va
trebui emisă o ordonanță reparatorie, oricât ar protesta cei care văd în
asta o încetinire a luptei anticorupție @ Săptămâna s-a încheiat într-o
atmosferă sumbră provocată de ploile urmate de îngheț care au dus la
prăbușiri de stâlpi de înaltă tensiune, de copaci, accidente rutiere și
întârzieri în circulația mijloacelor de transport și au lăsat în întuneric
zone întregi. Fără a mai pune la socoteală și gripa care se transformă
deja în epidemie.
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SĂPTĂMÂNA 5 (28 ianuarie - 03 februarie)

Inventarul dezastrului produs de ploaia de gheață a totalizat sute de
arbori prăbușiți peste mașini, cabluri electrice rupte și localități lăsate
fără electricitate. Greul remedierilor a căzut pe ADP-uri și pe
companiile de electricitate @ Pentru a se remarca, primarul Sectorului
4 a anunțat că va despăgubi toți automobiliștii care au suferit avarii.
Provocarea sa nu a găsit ecou la colegi @ Face vâlvă o afirmație (scoasă
din context) a ministrului Daea, care la Bruxelles spunea că în România
„cormoranii asaltează piscinele”. După „mișto”-ul de rigoare al câtorva
comentatori inteligenți, chestiunea a căpătat formă și sens. Ministrul
Agriculturii semnala oficialilor europeni pagubele însemnate create
fermelor de acvacultură de către păsările acestea protejate de lege, de
pe când erau amenințate cu dispariția. Situația prezentă arată că cei care
ar trebui protejați acum sunt acvaculturii amenințați de faliment datorită
apetitului acestor zburătoare fără dușmani naturali @ Mai mult decât
șocante afirmațiile lui Iohannis care, la comemorarea Holocaustului, a
tras spuza discursului pe turta proprie - disputele sale cu PSD, acuzat
de... nazism! Uite cine vorbește! - și-au spus cei care semnalează de ani
de zile dubioasa retrocedare a bunurilor confiscate ale Grupului Etnic
German, autoasumat ca nazist, către primarul democrat al orașului Sibiu
@ Izbucnește revolta primarilor, nemulțumiți de bugetele acordate de
Ministerul Finanțelor. Nimănui nu îi ajung banii alocați, mai ales după
ce li s-a dat mână liberă să își stabilească salariile. Printre protestatarii
activi - Firea și Negoiță! @ Primăria Capitalei se consideră a fi cea mai
afectată prin tăierea a 180 milioane din bugetul solicitat. Foștii colegi
din PSD de la sectoare se declară însă mulțumiți de banii primiți și spun
că tăierile nu ar afecta decât cheltuielile iresponsabile pe concerte și
vouchere de călătorie @ La Bruxelles, ministrul Daea a prezidat primul
consiliu AGROFISH din cadrul președinției rotative a Consiliului, fiind
răsplătit cu aplauze pentru prestația sa @ Abordat pe tema unei posibile
activări a articolului 7, pentru nerespectarea principiilor statului de drept
prin tăierea Fondurilor Europene, ministrul Meleșcanu a făcut o
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observație de bun simț: a cerut să i se ofere definiția statului de drept,
lucru pe care reporterul nu l-a putut face. Cum nu îl pot face nici cei
care agită sistematic această temă confuză @ Atacurile în serie ale
președintelui la adresa Guvernului au continuat la reuniunea Camerei
de Comerț româno-germană. Replica PSD a fost una seacă: președintele
nu înțelege nimic din economie! @ Nici din drept, după câte se pare,
pentru că decretul său abuziv de prelungire a mandatului generalului
Ciucă la comanda Marelui Stat Major a fost anulat de Curtea de Apel.
Culmea, exact în ziua în care la București se afla șeful NATO, Jens
Stoltenberg, pus în imposibilitate de a putea discuta cu Comandantul
Armatei române @ Divorț spectaculos, după 27 de ani de conviețuire,
între Tudose și PSD, fostul premier preferând o „consoartă” politică
mult mai tânără - PRO România, a unui alt fost premier, Ponta @ Firea
denunță într-o scrisoare deschisă către bucureșteni manevrele „cinice”
ale fostului său șef Dragnea, care ar fi la originea tăierii unui sfert din
bugetul Primăriei Capitalei, din răzbunare. În felul acesta Finanțele o
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lasă fără banii cu care ar fi putut plăti datoriile ELCEN @ Sorin
Dimitriu, fost ministru în guvernele Convenției Democratice și șef al
Camerei de Comerț a Municipiului București, a fost condamnat în primă
instanță la 3 ani închisoare cu executare pentru fraudă cu fonduri
europene @ Pentru a stăvili o rezmeriță a administrațiilor locale,
Guvernul le-a majorat până la urmă bugetele @ Alertă în Capitală,
declanșată chiar de către ministrul Sănătății: apa potabilă nu era
potabilă, din cauza unei cantități prea mari de clor. Specialiștii
restabilesc însă încrederea consumatorilor precizând că din cauza topirii
bruște a zăpezii au fost nevoiți să suplimenteze cantitatea de clor, ca
dezinfectant. Iar clorul se evaporă rapid dacă apa nu e băută imediat
după ce a fost luată de la robinet @ În reuniunea miniștrilor europeni
de Externe de la București s-a luat decizia susținerii lui Guaido ca
președinte interimar al Venezuelei, în disputa acestuia cu Maduro. E ca
și când Organizația Statelor Americane ar decide să îl susțină pe Liviu
Dragnea în funcția de președinte interimar al României, deoarece
Iohannis este contestat de o parte a opiniei publice @ Bătaie ca în filme
în Consiliul General, între viceprimarul Capitalei Bădulescu și primarul
de la Sectorul 6, Mutu. Rezultatul a rămas indecis @ Acțiune unică:
Lumea Justiției a făcut o sesizare penală contra raportului MCV pe
2018! Poate că trebuia să o facă chiar Guvernul.

SĂPTĂMÂNA 6 (04 - 10 februarie)

Lehamisită de așteptare, Viorica Dăncilă i-a mai adresat o scrisoare
Președintelui în care l-a rugat politicos să rezolve odată problema
numirii celor doi miniștri restanți. La fel de politicos, președintele i-a
răspuns că o va face „cât de curând”. Și s-a ținut de cuvânt, peste doar
câteva ore, când a anunțat-o pe șefa Executivului că „rămâne cum am
stabilit”: respinge propunerea Olguței Vasilescu, deoarece o consideră
„necalificată pentru funcție” și certăreață în spațiul public! Despre
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Drăghici nu a mai suflat președintele nici un cuvânt, probabil pentru
că, fiind cufundat în analiza Olguței, nu i-a mai rămas timp și pentru
Mircea @ Gălăgia din jurul candidaturii Codruței Kovesi pentru funcția
de europrocuror sef are ca numitor comun al suportului chiovesiștilor
reproșul că România nu e în stare să susțină propriul candidat, oricât ar
fi el de necunoscător de limbi străine și de revocat din funcție chiar de
către președinte, pe motiv de abuzuri și incompetență. Toader, care -
ghinion - face parte din juriul care va lua decizia, spune că n-ar fi
deontologic să nu-și informeze colegii despre aceste aspecte care ar
pune chiar Comisia într-o lumină proastă, dar că hotărâtoare va fi
decizia pe care o va lua Guvernul român, aflat întâmplător la comanda
Consiliului, decizie pe care el nu va face altceva decât să o comunice
@ Propaganda filochiovesistă l-a capacitat chiar și pe Ministrul de
Externe austriac să facă declarații de susținere ostentative, la București
@ Un răspuns de la CEDO în care se afirma că se va da prioritate
analizei contestației fostei șefe DNA le-a mai dat puțin oxigen
susținătorilor, doar că această accelerare nu va aduce dosarul pe rol
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decât prin toamnă, când nu va mai fi de folos pentru campania
europeană a Codruței @ Este vehiculat cu mândrie patriotică faptul ca
aceasta figurează pe o „listă scurtă” a candidaților, alături de o
franțuzoaică și de un neamț despre care se presupune că, impresionați
de performanțele sale, se vor da cuviincios la o parte @ Florin
Georgescu, adjunctul lui Isărescu, își exprima la o conferință
nedumeririle în legătură cu „capitalismul fără capital” care se practică
în România, în timp ce șeful său invoca „teroristul financiar” ROBOR,
care a băgat Executivul în sperieți, încât acesta a dat o ordonanță
„trăsnită” @ În moșmondeala generală legată de fondurile europene
iată și o luminiță la capătul tunelului dinspre agricultură. La conferința
PNDR a fost evocat procentul de 48% fonduri absorbite, echivalentul
a 7,6 miliarde euro între 2017 și 2018. Aproape cât tot restul
ministerelor @ Îngrijorat de evoluțiile din ultima vreme ale pestei
porcine, care s-a insinuat în zona de vest a țării, ministrul Petre Daea l-
a sunat pe comisarul de specialitate Andriukaitis și i-a cerut ajutorul
pentru a se adopta o nouă abordare a fenomenului în funcție de
cazuistica recentă. Receptiv, comisarul s-a angajat să trimită la
București de urgență un grup de experți @ În timp ce OMV a anunțat
că amână investițiile pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră (din
motive de legea Offshore) compania Black Sea & Gas a demarat
operațiunile de extragere @ Fulminant succes al diplomației românești:
am stabilit relații diplomatice cu Micronezia, o țărișoară formată din
câteva insule din Pacific care nu se văd pe hartă. Deși pare uneori că
moțăie, Meleșcanu lucrează în forță @. Camera de Comerț a țării îl
somează pe Sorin Dimitriu, condamnat pentru fraudă cu fonduri
europene, să demisioneze de la cârma camerei bucureștene, ca să nu
facă de râs instituția. Apărătorii prestigiului cameral sunt aceiași pe care
nu i-a deranjat faima de pușcăriaș a fostului lor președinte Mihail
Vlasov @ Doamna Andronescu găsește că e inacceptabil ca elevii să
facă meditații cu propriii profesori, cum se întâmplă din toate vremurile
în care domnia sa a mai fost ministru. Pe principiul „mai răsfirați,
băieți!”, meditatorii pot aplica formula plasării elevilor între ei @ Cine
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împarte parte își face: angajații Finanțelor vor primi indemnizație de
hrană. Ca să nu slăbească de cât au trudit la buget @ Viorica Dăncilă s-
a deplasat la Bruxelles unde a avut mai multe întâlniri cu „niște evrei”
(vorba lui Iohannis) la o conferință pe tema Holocaustului @ Borcea
se întoarce pentru a treia oară la pușcărie cu o condamnare de 5 ani
dintr-o afacere făcută cu Mazăre. Cu siguranță are un bun prilej să mai
facă câțiva copii și să îmbunătățească rata natalității @ Mare tămbălău
pe tema italianului acela cu 8 clase care făcea operații estetice unor dive
dâmbovițene. Ce dacă nu avea studii? Avea parafă, primită „din milă”
de la o funcționară cu suflet bun @ România se bagă ca musca in lapte
în chestiunea Venezuelei, recunoscându-l pe interimarul Guaido drept
președinte legitim. Asta este o afacere pentru dulăi, nu pentru cățeii
politicii @ Cum era și firesc, și americanii și românii au dezmințit
acuzațiile rușilor cum că rachetele de la Deveselu ar putea purta
încărcături nucleare. Bineînțeles că nu poartă, dacă nu li se pun... @
România a obținut mandat pentru revizuirea Directivei privind gazele
naturale, subiect care îi antagonizează pe americani și pe nemți, din
cauza conductei Nord Stream 2 care va afecta exporturile de gaze de
șist de peste ocean. Se speculează că Merkel ar fi încercat să o
capaciteze telefonic pe Dăncilă să nu țină partea americanilor, dar că
aceasta ar fi refuzat demn. Adio Schengen! exclamă optimiștii @ În
toiul discuțiilor despre buget, Comisia Europeană reduce prognoza de
creștere economică a României în 2019 de la 5,5 la 3,8%, cu efecte
asupra bugetului abia aprobat la guvern, care cu puțin înainte de a fi
publicat a majorat deficitul cu 1,3 miliarde lei. Aprobat vineri după
amiază, modificat vineri seară, proiectul urmează să intre în discuția
Parlamentului luni dimineață @. Au sosit la București niște băieți în
costume de la Secret Service pentru niște percheziții și arestări a unor
infractori români care au prejudiciat niște bieți americani cu 34 milioane
de dolari, prin fraude informatice @ Decizie epocală prin care Guvernul
Dăncilă va rămâne în istorie: anul acesta toate școlile vor avea toalete
funcționale! Mai rămâne doar ca, apoi, toate aceste toalete să fie dotate
cu niște școli mai decente...
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SĂPTĂMÂNA 7 (11 -17 februarie)

Valer Dorneanu a explicat cu răbdare unei delegații germane ceva ce
nemții nu înțelegeau (sau se făceau că nu înțeleg) din episodul revocării
lui Kovesi @ Face vâlvă victoria României cu Halep în echipă în FED
CUP, în fața campioanei Cehia. Punctul nostru slab a fost Mihaela
Buzărnescu, menținută în echipă, deși nu mai câștigase un meci de o
jumătate de an @ Mircea Lucescu a fost demis de la cârma naționalei
turce, după ce a retrogradat-o în grupa a treia a Ligii Națiunilor. El
susține că a înregistrat totuși o performanță - aceea de a întineri echipa,
chiar dacă nu s-a produs niciun progres de pe urma acestei operațiuni
@ Asociațiile profesionale ale judecătorilor se alătură, cu argumente,
corului de critici la adresa raportului Comisiei Europene privind
România, în care continuă să se regăsească date și argumente nereale
@ În comisii proiectul de buget a trecut ca acceleratul prin halta
Nistorești @ Secvență memorabilă la discuțiile din comisii pe tema
bugetului agriculturii. Liberalul Florin Roman a avut proasta inspirație
să îl tachineze pe ministrul Daea în legătură cu păsăretul ihtiofag, despre
care s-a făcut mult caz. „Văd că v-au intrat cormoranii în cap. Înseamnă
că au avut loc!” - a fost replica ministrului @ Isărescu și alaiul sau
benerist s-au prezentat până la urmă la Senat unde au fost judecați pe
tema „teroristului financiar” ROBOR. Schimbul dur de afirmații dintre
senatorul Zamfir și Guvernator a fost concluzionat de ultimul: „Noi nu
stăm în prepeleac și spunem să facem cutare sau cutare” @ S-a convenit
până la urmă că trebuie căutat un mod de calcul mai adecvat decât
„fixingul de la ora 11” @ Tăierea bugetelor serviciilor secrete (aprobate
inițial în CSAT) pentru prima dată în istoria ultimelor 30 de ani, a
provocat o reacție furibundă din partea Președintelui care nu concepe
ca garda sa pretoriană, formată din credincioșii generali din SRI, SIE,
SPP și STS să fie lipsită de cele trebuincioase unui serviciu credincios
@ Rățoiala sa a avut efect și, în ultima instanță, s-a diminuat suma
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alocată SRI cu doar vreo 150 de milioane, ce urmează să fie dați pe
vitamina D @ Olguța renunță, Klaus exultă! În sfârșit, o victorie în
meciul președinte - guvern, în favoarea Cotrocenilor. După patru
respingeri - pe cele mai fanteziste motive - candidata la mănoasa funcție
de ministru al Dezvoltării renunță și se va dedica rolului de însoțitoare
a viitorului soț, Claudiu Manda, viitor europarlamentar. Dacă nu cumva
va fi capacitată să se angreneze în lupta împotriva opresorului său, în
calitate de candidată la președinție. Caz în care s-ar putea confrunta și
cu o fostă colegă, Corina Crețu, cu care Ponta vrea și el să atace
Cotrocenii @ Deocamdată, conform unui sondaj INSCOP, Iohannis
conduce într-un top al candidaților în care concurează cam de unul
singur @ O videoconferință a procurorilor DNA cu fugarul Ghiță, care
se pare că a obținut azil politic în Serbia, desface capacul unei „oale
sub presiune” care va face explozie peste doar vreo două zile @
Investigată de Inspecția Judiciară pentru ignorarea prevederilor legale
privitoare la „completele de 5”, Cristina Tarcea face dezvăluiri despre
o posibilă implicare (în ce?) a lui Dorneanu, afirmând că acesta ar fi

Fotografie de familie
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chemat-o să discute într-o cameră întunecoasă și fără telefoane mobile.
Discuția ar fi fost atât de bulversantă pentru șefa ÎCCJ încât era să plece
de acolo îmbrăcată cu pardesiul șefului Curții Constituționale. În ce a
constat discuția, doamna Tarcea nu a mai spus @ Corina Crețu face un
cadou patriei nerecunoscătoare semnând o alocație substanțială din
fonduri europene pentru Magistrala 6 de Metrou. Nu toată. Ci doar până
la stația Tokyo, din complexul Băneasa. Până la Otopeni mai e cale
lungă @ Penalii de la Camerele de de Comerț se acuză reciproc. Cei de
la Camera Națională cer demisia lui Sorin Dimitriu, de la Camera
Municipală, pe motiv că, fiind condamnat, ar face sistemul de rușine.
Ei se consideră exonerați prin faptul că penalul lor, Vlasov, și-a ispășit
condamnarea @ O veste bună (pentru unii) și proastă (pentru alții): în
2018 se înregistra cea mai mare creștere economică din istoria
contemporană - 4,1%! Creștere pe bază de consum - țipă ca din gură de
șarpe Cîțu și liberalii. Pe baza măsurilor de stimulare! - strigă
Teodorovici și coaliționiștii. Adevărul, ca de obicei, e greu de stabilit
cu un numitor comun într-o vreme când nici albul nu mai e alb și și nici
negrul cum îl știam @ Îngrijorat, după apariția unor noi focare pestă
porcină în partea de vest a țării, ministrul Daea cere ajutor de la
Comisie. Comisarul Andriukaitis trimite o echipă de experți ca să
evalueze situația. Aceștia urmează să propună niște soluții, printre care
nu figurează interdicția creșterii porcilor în gospodăriile populației, cu
care cochetaseră la un moment dat, pentru că riscul unor răscoale ar fi
iminent @ Gabriela Firea, tot mai îngrijorată de întorsătura juridică pe
care o poate lua crearea (pe lângă lege) a Holdingului Municipal cere
ajutorul consilierilor de toate culorile. Zice că „help”! @ Explodează
bomba sezonului. Discuțiile despre meritele sau nemeritele lui Kovesi
pentru a ocupa funcția de europrocuror șef, pentru care o pregătesc
minuțios partizanii săi de la Bruxelles, sunt aruncate în aer de un
comunicat al Secției de Investigare a Magistraților, condusă de
„respinsa” Adina Florea, în care se specifică că fosta șefă DNA este
convocată ca martor (deocamdată) la audieri într-un dosar de corupție!
Cu foloase necuvenite și mărturii mincinoase. Este efectul audierii lui
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Ghiță, care se pare că a oferit toate dovezile necesare unei spectaculoase
inculpări. Și mai are Codruța alte vreo 18 reclamații aflate în stadiul de
verificare. Aceasta însă nu mai lasa vreo îndoială procurorilor, care au
chemat-o chiar în ziua în care dorea să plece liniștită la Bruxelles ca să
își aranjeze drumul spre noua funcție @ Cel mai șocat a fost, se pare,
Iohannis care a emis de urgență un comunicat ofuscat în care se răstește
la procurori cerându-le imperativ o „clarificare rapidă a subiectului”.
În mintea sa, clarificarea însemnând, fără niciun dubiu, respingerea
acuzațiilor @ Un alt susținător tradițional al Codruței , Ambasada
americană (altminteri cu nume și prenume) iese la bătaie cu un
comunicat în care semnalează o „încercare aparentă de discreditare” a
persoanei mult stimate și prețuite. Termenul „aparentă” semnifică faptul
că lui Klemm nici prin cap nu îi trece că iubita sa Codruța ar avea de ce
să se teamă @. Invitata - pe cale de a deveni inculpată - reproșează
foștilor colegi gestul nepoliticos de a o convoca exact când își luase ea
bilet de avion și califică solicitarea drept o răzbunare. A cui și pentru
ce? @ Opinia publică din zona #rezist ia foc și sute de susținători
manifestă pe unde pot în favoarea idolului lor neprihănit @ La Kovesi
ca la Tokes! Fostul consilier al lui Băsescu - celebru pentru o intervenție
a sa intr-o engleză de neînțeles, la o conferință internațională - Iulian
Fota pe nume, propune un gest revoluționar: ca toți susținătorii să se
strângă cu lumânări în jurul locuinței Codruței, ca la Tokes, și să... @
Tăriceanu dă o speranță companiilor din energie: OUG 114, cea cu
„taxa pe lăcomie”, va fi modificată și se va renunța la cei 2% smulși de
la gura producătorilor din domeniu @ În Parlament au început
dezbaterile în plen pe buget. După obiceiul tuturor opozițiilor, opoziția
a venit și a revenit cu tot felul de amendamente aiuristice care au fost
respinse pe bandă. Spre surpriza coaliției, o propunere liberală de
majorare a alocației pentru copii a trecut când parlamentarii majorității
erau la bufet. S-a produs o încurcătură, pentru că amendamentul nu doar
că nu indică sursa de finanțare, dar și majora deficitul cu o sumă
considerabilă. Încolțiți, cei de la Finanțe n-au mai putut da înapoi și au
fost nevoiți să găsească soluția legală, și să se laude apoi cu paternitatea
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finală a măsurii, lucru care i-a înfuriat peste măsură pe adevărații
inițiatori @ Momentul istoric al prezentării Codruței la audierea de la
DNA a fost întâmpinat cu așteptări - și strigături - diferite de suporteri
și de detractori. O oră a stat aceasta pe scaunul rezervat celor pe care îi
convoca ea și a răspuns prin negații la toate acuzațiile. Inclusiv la cea
de mărturie mincinoasă, referitoare la relația sa cu Ghiță, pe care o
cunoaște o țară întreagă, susținută acum și de o fotografie din crama
„penalului” în care pozează zâmbitoare alături de părinții „penalului”.
Mare mincinoasă recunoscută, la ieșirea de la audieri a negat fără să
clipească totul și a spus că i-a recuzat pe procurori ca nefiind imparțiali
(cam era ea). După care s-a dus la aeroport și s-a îmbarcat pentru
Bruxelles - luminița de la capătul tunelului în care se află acum @ Multă
lume s-a întrebat de ce nu i s-au pus cătușe, cum a procedat ea cu Bica
și Udrea și de ce nu s-a instituit măcar control judiciar și interdicția de
a părăsi țara - cum se considera normal, pe vremea ei, în cazul
suspecților. Sunt întrebări deocamdată fără răspuns @ Întâmplător sau
nu, în aceeași zi Carmen Iohannis s-a prezentat incognito (mascată cu
o basma) la Parchet, după cele două invitații neonorate, pentru a
răspunde la întrebările legate de casa dobândită în mod ilegal la Sibiu
@ În dosarul lui Kovesi a fost citat și Ponta ca martor, pus într-o situație
delicată de faptul că el a fost cel care a promovat-o ca șef la DNA.

SĂPTĂMÂNA 8 (18 - 24 februarie)

televiziunilor cârcotașe: PNDL a scos țara din noroaie! Au curs întru-
un șuvoi neîntrerupt imagini din satele românești în care țăranii înotau
prin noroaie până la genunchi @ Dragnea a dorit să fie audiat în dosarul
„Bombonica” conform procedurilor ignorate de Cristina Tarcea, adepta
continuității completelor de „4 plus 1” @ Daniel Barbu a demisionat
de la Autoritatea Electorală Permanentă ca să nu devină incompatibil,
având în vedere că Tăriceanu intenționează să îl pună pe lista de
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europarlamentari ALDE, după Norica Nicolai și Renate Weber @ În
locul lui, PSD a avansat propunerea lui Mircea Drăghici, cel picat la
examenul prezidențial pentru Ministerul Transporturilor @ JTI
Romania a fost distinsă pentru a patra oară la rând cu titlul de TOP
EMPLOYER @ Anunțul retragerii candidaturii lui Drăghici de la
Transporturi l-a deconcertat pe Iohannis, care se aștepta să fie el cel
care anunță triumfător refuzul @ DNA a fost de acord cu cererea de
rejudecare a fostului ministru Constantin Niță, una dintre victimele
turnătorului de la UTI, Urdăreanu, care dădea bani pentru partide, după
care îi denunța pe cei care îi luau @ Pastorul Chris Terhes din Statele
Unite face o dezvăluire șocantă: Codruța Kovesi ar fi mințit când s-a
înscris pentru examenul de europrocuror, afirmând că ar avea gradul
necesar, ea nefiind însă calificată decât pentru Curtea de Apel. Ar fi
comis în felul acesta un fals în acte @ De altfel, debutul operațiunii sale
pare să nu fie la nivelul trâmbițat de Macovei și Vasile Mureșan - zis
Siegfried - pentru că la scrutinul ambasadorilor la UE s-a clasat pe locul
doi-trei, pe primul ieșind candidatul francez @ Ioan Deneș, ministrul
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Apelor și Pădurilor, anunță cu mândrie patriotică că 2019 va fi anul
investițiilor în ape și păduri. Numai să nu fie bani aruncați pe Apa
Sâmbetei... @ Rezistența keoveșistă a rămas cu gura căscată: după ce
Stan a respins recuzarea lui Florea, Lazăr a respins și recuzarea lui Stan.
Așa că dosarul Codruței merge mai departe. Trădare sau respect al legii?
@ Dan Șova va fi și el rejudecat într-un dosar instrumentat de DNA cu
scopul de a se ajunge la Ponta. Nici CET Govora și nici Ministerul
Energiei nu s-au constituit parte civilă pentru prejudiciul colosal calculat
de experții Codruței @ Face vâlvă proiectul aprobat de guvern al
înființării Casei de Comerț Agroalimentar Unirea. Concurența
îngrijorată îl acuză pe ministrul Daea că are de gând să reînvie
ALIMENTARA și APROZARUL. Și dacă le reînvie, ce e rău în asta?
@ Ies la iveală ca ciupercile după ploaie fel de fel de medici falși.
Îngrijorată, doamna ministru Pintea a decis să se facă un control mai
întâi la clinicile de chirurgie estetică, unde acționase și italianul cu 8
clase @ Iar se schimbă structura anului școlar. Doamna Andronescu a
desființat una dintre vacanțe și vrea să dea mai multe simulări de
examene @ Guvernul a adoptat Ordonanța de creștere a alocațiilor
propusă de liberali, dar definitivată de Coaliție, dar aceasta nu poate
intra în vigoare atâta timp cât președintele nu aprobă bugetul. Iar
Iohannis nu prea pare că ar avea de gând așa ceva @ Kovesi nu este
propunerea noastră pentru funcția de procuror european - a recunoscut
cu demnitate Dăncilă, care i-a dat ambasadorului român la UE mandat
să nu o voteze pe favorita grupării Macovei. Aceștia fac spume și acuză
guvernul de lipsă de patriotism, cerând anchetarea ambasadorului. Ori
lucrul ăsta putea să îl facă doar Codruța @ Ordonanța pe legile justiției
ne va afecta! - striga în cor procurorii vechii gărzi. Bineînțeles că va
afecta - în special ilegalitățile și abuzurile comise de „unitățile de elită”
@ Buzduganul media al Președintelui - Dobrovolschi - dă de veste ce
se petrece în sufletul acestuia după afrontul tăierii bugetului SRI. Semne
ale unei furtuni care se apropie cu pași repezi, suflul ei produce firească
îngrijorare în tabăra Coaliției @ Gabriela Firea se vede nevoită, cu
cuvenitul regret, să indexeze (în sus) taxele și impozitele bucureștenilor,
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obligată fiind de comportamentul Finanțelor, care au luat cu japca hălci
întregi din bugetul Primăriei @ Într-una dintre rarele sale apariții
publice (unde este Olguța, care una-două venea cu declarația?) noul
ministru al Muncii, Budăi, dă asigurări că Pilonul 2 de Pensii nu se
desființează. Ba chiar se consolidează, prin scăderea comisionului
nerușinat al administratorilor @ Putin ne-a băgat în seamă direct, pe
bază de Deveselu, când i-a acuzat pe americani de provocări prin ieșirea
din tratatul INF. Deși, dacă e să îl credem că noile sale rachete
hipersonice fac inutilă protecția de la baza oltenească, nu ar trebui să
fie preocupat mai mult decât de un poligon cu rachete antigrindină @
Toader n-a renunțat la intenția de a-l revoca pe Lazăr, chiar dacă acesta
trage de timp, ca să ajungă la finalul mandatului. Pentru ca una este să
îl finalizeze, și alta să fie dat afară, chiar cu mâna lui Iohannis @ Cel
mai mediatizat membru al Guvernului - Petre Daea - își continuă
neabătut cruciada împotriva cormoranilor, a căror lăcomie afectează
aprovizionarea populației cu pește din producția națională. Este chiar
pe cale să se dea o Hotărâre de Guvern prin care nesățioasele zburătoare
vor fi scoase din categoria speciilor protejate, în care le-au uitat
ecologiștii @ Explodează bomba săptămânii: președintele definește
producția Guvernului ca „Bugetul rușinii naționale” ștergând pardoseala
Cotrocenilor cu cei care l-au elaborat. Cu o viteză practic de neconceput
pentru bioritmul său, în aceeași zi a făcut și sesizarea la Curtea
Constituțională, inaugurând un concept care îi va purta numele peste
veacuri: „buget neconstituțional”! @ Artizanul rușinii, ministrul de
Finanțe Teodorovici, este mai relaxat ca oricând. Cu rușine sau fără ea,
el din Aprilie va fi detașat vicepreședinte la BERD unde va moțăi pe o
leafă bună de bani cash (fără... TVA) doi ani bătuți pe muchie @
Președintele produce o mare surpriză, atât susținătorilor cât și
detractorilor săi, avizând fără niciun fel de studiu noile propuneri ale
Guvernului pentru portofoliile Transporturilor și Dezvoltării. Și nici
măcar nu l-a interesat de ce a ținut Dragnea cu tot dinadinsul să îl
readucă în Executiv pe un veteran al guvernărilor PSD (Cuc a mai
ocupat acest fotoliu sub Grindeanu și Tudose) cu prețul mutării acestuia
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de la Organizația de Giurgiu, care îl refuzase, la una din Moldova, unde
nu îl știa nimeni @ Deși se zvonise că socialiștii europeni nu mai au
ochi să îi vadă pe români, Dragnea și Dăncilă au fost totuși invitați la
congresul PES de la Madrid, unde în ciuda animozităților
binecunoscute, Dragnea a promis că românii pe care îi năpăstuiește
sistematic, îl vor susține totuși pentru președinția Comisiei pe
Timmermans. O susținere poate inutilă, atâta timp cât șansele
olandezului rămân extrem de reduse în fața popularului WEBER @ La
cuvântarea liderului PSD o prietenă de-a Monicăi Macovei,
eurodeputata Maria Gomes, și-a făcut datoria interpelându-l cu texte
dinainte pregătite pe liderul socialiștilor români @ O noutate absolută:
pentru prima dată în ultimii patru ani bilanțul DNA, altădată veritabil
eveniment monden, nu a mai beneficiat de prezența șefului statului, care
a considerat că are lucruri mai bune de făcut. De pildă, o partidă de schi
pe pârtia preferată.
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SĂPTĂMÂNA 9 (25 februarie - 03 martie)

Săptămâna începe pe fondul disputelor interne legate de viitorul extern
al Codruței Kovesi. Inculpată la București, este primită la Bruxelles de
detașamentul galben de susținători comandat de Macovei ca o eroină a
luptei anti-guvern @ La București, fostul ei „asistent”, Lazăr, este vizat
și el în dosarul „Ghiță” pentru favorizarea făptuitorului și fals în
declarații @ Pe lista liberală pentru europarlamentare nu se află
Antonescu (suplinit de nevastă) dar e postat în frunte un amator, nici
politician nici ziarist, cu care Orban speră să atragă voturile de la
televizor @ Dându-se cocoș într-un context în care obiectivul său -
președinția Comisiei - este mai mult decât iluzoriu, Timmermans îi
atacă la grămadă pe susținătorii săi români. Pe Dragnea, despre care
crede cu voce tare că „nu crede ce spune”, și pe Dăncilă, căreia îi
transmite „surpriza și dezamăgirea că problema noilor ordonanțe nu a
fost ridicată”. Deși el a dat ordin în acest sens @ Este chiar de neînțeles
poziția PSD de a-l susține la votul din parlamentul european, când e
limpede că nu poate aștepta nimic din partea lui. Mai bine l-ar vota pe
Weber... @ Dragnea îi dă replica, totuși, calificând dialogul lor ca unul
pe bază de „cine țipă mai tare”. Păi deocamdată Timmermans, mai ales
că are numeroase cutii de rezonanță în România @ În plină campanie
electorală bruxelleză, Kovesi primește o veste proastă de la CSM, care
îi respinge cererea de a i se acorda - fără concurs - gradul de procuror
pe lângă Înalta Curte. Ceea ce îi creează o dificultate majoră, pentru că
în documentele de înscriere la concursul pentru funcția de europrocuror
șef a scris că deține gradul corespunzător aceste funcții. În limbaj juridic
se cheamă fals în declarații @ Protestele „magistraților” procurori se
întețesc Pe măsură ce nici Toader nici Dăncilă nu dau semne că ar avea
de gând să renunțe la Ordonanța 7, Adunarea Generală a Procurorilor
(?) instituie, prin anunț postat pe site-ul Parchetului General (zis și
„Ministerul Public”) „banderola de protest” pe care o vor purta până la
capăt @ Beneficiind de o susținere cel puțin de neînțeles pentru o
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instituție clasică de represiune, procurorii lasă baltă dosarele și ies pe
treptele instituțiilor pentru a fi fotografiați de #rezistenți. Chiar dacă
ceea ce fac ei este ilegal. Măcar de ar fi singura ilegalitate care li se
poate pune în cârcă @ Vâlcov, invitat la România 9 de la TVR, explică
câteva dintre rațiunile taxei pe lăcomie. Băncile românești oferă credite
la costuri de trei până la șapte ori mai mari decât în orice altă țară
europeană, iar administratorii pilonului 2 de Pensii primesc un comision
superior ratei inflației @ Din declarațiile sale mai rezultă și că guvernul
s-a cam săturat de lunga, prea lunga domnie a lui Isărescu la BNR @
Întrebat de moderator, spune că de peste un an nu a primit motivarea
instanței în procesul său de corupție @ A doua zi - pac la Răsboiu - este
publicată motivarea: judecătorii s-au bazat în decizia lor pe indicațiile...
detectorului de minciuni!” @ În plină defensivă generată de efectele
refuzului prezidențial de a semna bugetul, vine anunțul că în ciuda
dificultăților, în prima lună a anului se înregistra un excedent al PIB de
0,7% @ În Consiliul General al Capitalei este aprobată transformarea
RADET în TERMOENERGETICA, aceeași Mărie dar cu altă pălărie
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plină de datorii @ Votul din Comisia LIBE a fost urmărit de Iohannis
pe telefonul mobil al lui Lazăr în timpul bilanțului Parchetului General.
La aflarea rezultatului ambii au zâmbit cu subînțeles @ După eșecul de
la votul ambasadorilor, Kovesi s-a clasat aici pe primul loc, prin
surprinzătoarea retragere a voturilor pentru candidatul neamț. Rămâne
ca finala să se dispute printr-o negociere dintre Parlament și Comisie,
unde va conta ceea ce vor aceia care au aranjat acest spectacol @ Ceea
ce a reieșit cu claritate din dezbaterile din LIBE a fost că nu doar noi
am trimis la Parlamentul European personaje de doi bani și că înaltul
for este plin de astfel de mostre de incompetență, trimise să facă
figurație pe bani buni @ Ca să închidă gura cârcotașilor care tot ridică
problema autostrăzilor și a investițiilor în general, PSD anunță că
Guvernul tocmai a alocat pentru 2019 cinci miliarde de euro pentru
investiții majore în infrastructură. Dar că acești bani sunt blocați de
Iohannis @ În timp ce președintele șterge pe jos cu PSD și nu-și reprimă
nici o pornire verbală, liderii acestuia schelălăie timid în replică.
Dăncilă, în ședința de guvern, își exprimă bănuiala că „președintele face
tot posibilul să împiedice dezvoltarea României”. Și atât @ La bilanțul
Parchetului General Iohannis i-a mângâiat pe creștet pe iubiții săi
procurori și i-a compătimit pentru faptul că aceștia se află „sub asaltul
unor autorități politice” @ Ilie Năstase a fost condamnat la 9 luni și 10
zile închisoare cu suspendare, pentru că a condus sub influența
alcoolului și a refuzat să i se ia probe biologice @ O nouă temă de
discordie politică este aruncată în arena publică: aurul României!
Dragnea și Șerban propun o reglementare legislativă prin care rezerva
de aur a Băncii Naționale să fie readusă în țară din Anglia, unde stă pe
chirie consistentă. Plouă cu argumente pro și contra, între care și acela
că aducerea în țară ar costa mai mult decât chiria și că, în principiu, de
ce să îl aducem și ce să facem cu el? Să îl vândă Dragnea cui vrea el?
@ La o reuniune internațională Iohannis își exprimă „îngrijorarea față
de evoluțiile din zona Mării Negre”. A mai propus el crearea unei
fantasmagorice Forțe Unite Marine, respinsă de bulgari cu argumente
de bun simț @ Tot mai multe semne de întrebare ridică participarea sa,
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singulară, la semnarea acordului germano-francez de la Aachen și
rațiunile ascunse ale acestei cooptări @ Între timp, după ce revenise în
țară încărcată de laurii victoriei europene, Laura Kovesi primește vestea
că are un nou dosar la DNA, pentru care este chemat la audieri fix pe 7
martie, când i se hotărăște soarta la Bruxelles @ Toader anunță că va
modifica Ordonanța 7 pe aici pe colo dar nu în punctele esențiale care
nu îi lasă să doarmă pe procurori @ Guvernul anunță lansarea
programului Prima Casă 2019 fără restricții de tip social, cum se
intenționase @ O veritabilă ofensivă lansează Petre Daea cu programul
de refacere a infrastructurii din irigații, lăsată de izbeliște de vreo 25 de
ani. Ambițiosul program vizează refacerea integrală la parametrii
tehnicii moderne a ceea ce exista în 1989, odată cu asigurarea irigării
unei suprafețe de peste două milioane de hectare @ Face senzație pe
internet filmul delirului oniric al Cristinei Tarcea, șefa ÎCCJ, de la
bilanțul Parchetului General. Un deliciu pentru orice psihiatru @
Protestele procurorilor se intersectează în spațiul public cu declarațiile
asociațiilor profesionale ale judecătorilor, care sunt de acord în principiu
cu prevederile Ordonanței 7 @ Bomboana pe colivă a Ministerului
Public o reprezintă declarațiile șefului ISSJ care denunță piedicile puse
în activitatea secției de investigare a magistraților de către însuși
Augustin Lazăr @ Inventatorul „câmpului tactic” - generalul SRI
Dumitru Dumbravă - are ghinion. După ce a fost pensionat de Iohannis
este acum acuzat de plagiatul integral al tezei sale de doctorat pentru
care a primit bani în plus (la fel ca toți plagiatorii dovediți) la leafă... @
Iaca-tă și domnii actori, susținători de procurori! Vreo duzină de slujitori
ai scenei de la Național au simțit nevoia să interpreteze roluri de
protestatari (se poartă!) dovedindu-și atașamentul față de nobilele
idealuri ale colegilor lui Portocală... În rolul principal - alde Moromete
Rebengiuc.
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SĂPTĂMÂNA 10 (04 - 10 martie)

Iohannis a făcut KO Guvernul. Contrar speranțelor lui Dăncilă &
Colegii, Bugetul 2019, și așa întârziat, nu a trecut de barajul de la
Cotroceni. Președintele l-a blocat sesizând Curtea Constituțională @
Martiriul Olguței a luat sfârșit: i s-a oferit o compensație (substanțială
- are cea mai mare leafă de la Cameră) prin funcția de secretar al
Camerei Deputaților. Și, ca să moară de ciudă prietenul său care a
respins-o de patru ori, s-a cerut la Dăncilă să rămână și Consilier
Onorific pe Transporturi. Ce nu face ca ministru, va putea să
supervizeze ca consilier @ Aceste demnități au venit ca un veritabil
cadou de nuntă din partea nașului Dragnea. Olguța și Claudiu Manda
tocmai și-au pus, în Craiova natală, pirostriile! @ Ministerul Justiției a
pus în discuție publică Ordonanța 7. Și ce de mai discuții! CSM-ul a
avizat-o, dar negativ și nu pe articole, ci în totalitate. Avizul său este
însă doar consultativ @ Medicul Radu Zamfir, supraviețuitor al
accidentului aviatic din Apuseni, a fost numit director al Agenției
Naționale de Transplant @ La Parlament o moțiune anti-Toader, inițiată
de aceiași ghinioniști de liberali, a picat din lipsă de cvorum. Iar
ministrul a putut să se laude, la autoevaluare, cu realizările sale din
mandat, între care Perla Coroanei este reprezentată de revocarea
Codruței. Dacă îi ține și cu Lazăr se poate considera fruntaș pe ramură!
@ Lovitură de teatru: Curtea Constituțională a decis că bugetul
Guvernului este constituțional, spre stupefacția președintelui care era
convins (de către consilierii săi) de contrariu @ Tot mai presată de de
evenimentele de la București „celula de criză” de la Bruxelles face
eforturi disperate să o „extragă” pe Codruța. Echipa de babe democrate
și populare de la Parlamentul din Bruxelles, aflată sub comanda
Monicăi Macovei, a făcut toate presiunile posibile pentru ca fosta
anticoruptă (acuzată de corupție!) să fie nominalizată pentru funcția de
europrocuror înainte de termen @ Curtea de Apel Ploiești a revocat
mandatul de arestare pe numele lui Ghiță dat de către „unitatea de elită”.
Cea de la care au plecat și acuzațiile datorită cărora ISSJ i-a făcut
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candidatei europene un al doilea dosar în care este acuzată de participare
la grup infracțional organizat sub comanda sa directă, chiar de către cei
pe care îi comanda. Cinci ore a stat pe scaunul pe care îl mai ocupaseră
clienți celebri de ai săi, între care Udrea și Bica, răspunzând prin „Nu
știu, nu am auzit” la toate întrebările anchetatorilor. Pe care nu a ezitat
să-i acuze de presiuni și de lipsă de dovezi. De parcă așa ceva nu li s-
ar fi întâmplat și altora... @ Supărat pe judecătorii Curții, Iohannis și-a
trimis un consilier care să avertizeze nația că din bugetul adoptat de
guvern nu se va putea să se plătească pensiile. Sâc! @ #rezistența din
justiție, sub comanda lui Danileț, a făcut o delegație care se va duce la
Bruxelles ca să denunțe la Înalta Poartă abuzurile din Ordonanța 7. 
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SĂPTĂMÂNA 11 (11 - 17 martie)

Săptămâna începe cu o manifestare de tip fanariot. Timmermans,
vicepreședinte al Comisiei Europene și un critic constant al României,
pe care de curând a amenințat-o cu celebrul articol 7, a fost invitat și
făcut Doctor Honoris Causa al SNSPA - un fel de „Ștefan Gheorghiu”
democrat. Dăscălimea pupă mâna care ține bățul cu care ni se dă peste
degete din motive de MCV @ Timmermans, care se vrea viitor
președinte al Comisiei, funcție pentru care nu prea are șanse, i-a presat
pe europarlamentarii români să îl voteze, iar odată ajuns la București a
luat-o la bețe pe Dăncilă pe motiv că n-a auzit să se fi întâmplat nimic
cu legile Justiției după ultimul raport de țară. Așa cum s-a făcut că n-a
auzit de protocoale și de abuzurile Codruței @ Cu tupeul devenit
caracteristic, Iohannis aruncă vina întârzierii bugetului exclusiv pe cei
de la guvernare. El nu a mâncat usturoi și a fost de bună credință. A
respins bugetul crezând sincer că guvernul se va rușina și va face
modificările cerute de el - inclusiv la alocația SRI. Nici prin cap nu i-a
trecut că îi va fi returnat intact și că se va afla în imposibilitatea de a
oferi o alinare bieților pensionari amenințați să nu se mai găsească bani
pentru ei în buget. Dacă ar fi știut cum merg lucrurile, desigur că nu s-
ar mai fi obosit să-l citească, să-l adnoteze și să recomande
îmbunătățirile cuvenite. Alegându-se până la urmă cu rușinea unui buget
imperfect @ CCR a publicat motivarea la sesizarea pe protocoalele SRI.
Evident, acestea erau în afara ordinii constituționale, instituția
respectivă neavând atribuții judiciare. O copie a motivării ar trebui să i
se trimită Timmermans @ Cioloș a sărit ca ars în sus când a auzit de
enormitatea reînvierii Alimentarelor și Aprozarelor comuniste, cu mâna
lui Daea. S-ar putea să aibă obiecții și față de refacerea infrastructurii
de irigații - o altă invenție comunistă, cu care guvernele democrate de
după 1989 - inclusiv cel în care el a fost ministru al Agriculturii - s-au
luptat din greu să le facă una cu pământul. Situație în care chiar
ajunseseră, până când revizionistul Daea s-a apucat să le refacă, pentru
a aplica o altă măsură de sorginte comunistă - a apei către fermieri cu
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titlu gratuit. Dar de roșiile din programul Tomata ce părere aveți? Nu
vi se pare că au și ele o culoare derivată din lupta din clasă? @ Laserul
de la Măgurele a făcut prima probă în care puterea instalației a fost
evaluată la o zecime din forța soarelui. Evenimentul nu a putut fi
sărbătorit cum se cuvine din cauza dificultăților întâmpinate de
transportul către Măgurele pe o șosea proastă și fără mijloacele
corespunzătoare @ Curtea de Apel București lasă armata fără cap.
Tocmai a suspendat decretul prin care Iohannis prelungea de capul lui,
fără să consulte guvernul, mandatul șefului de stat major Ciucă pe care
îl consideră a fi omul său în lupta dreaptă cu oamenii lui Dragnea @
Nașul Vlădescu și finul Boureanu (sau viceversa?) au fost în sfârșit
trimiși în judecată pentru o mită de un milion de euro de pe când erau
unul ministru al Finanțelor și celălalt parlamentar Liberal @ După ce a
îndurat tot felul de atacuri din partea președintelui, care spăla
dușumeaua cu el de câte ori avea ocazia Dragnea s-a hotărât să răspundă
cu aceeași moneda. În dreptul său la replică i-a aplicat eticheta „Leneșul
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de la Cotroceni” @ Problema lui Ciucă era, se pare, legată și de
contractul cu americanii pentru rachetele Patriot, achiziție decisă chiar
de președinte în virtutea prieteniei sale cu omologul american. Tocmai
a fost plătită din „bugetul rușinii” noua tranșă de rachete cu care le vom
proteja pe cele de la Deveselu @ Ideea unui antreprenor moldovean cu
„metrul de autostradă” a prins și s-a transformat într-un protest amplu
la care au aderat pe lângă cetățeni de bună credință și o serie de
politicieni interesați. Pentru cei sătui de proteste în sprijinul libertății
procurorilor de a comite ce abuzuri doresc, este o prima ocazie de a
manifesta pentru ceva concret înscris în aria interesului național. Că a
aderat chiar Orban, este cu atât mai important cu cât el a fost unul dintre
miniștrii Transporturilor în mandatele cărora nu sa făcut nici un metru
de autostradă @ Reacția ofuscată a lui Dragnea care s-a simțit vizat
probabil, a fost excesivă, căci responsabilitatea apasă pe umerii tuturor
guvernelor, de la Năstase încoace @ Dacă liberalii au crezut că rup gura
târgului punând pe primul loc al listei lor de europarlamentare un
comentator TV, social democrații merg pe mâna unei femei - Rovana
Plumb. Umblă vorba prin târg că pentru a asigura o mai bună locomoție
listei, pe unul dintre următoarele locuri va fi plasat ministrul Daea, cu
funcții exclusive de tracțiune, acesta nedorind de fel să ostenească cinci
ani la Bruxelles în locul ogoarelor natale @ Un recent sondaj CURS o
plasează pe Firea pe primul loc la categoria impresie „Buna/ foarte
Bună”, iar Tăriceanu îl devansează cu douăsprezece procente pe
Iohannis @ Summitul PPE de la București a avut rolul de a da o gură
de oxigen european lui Iohannis și partidului său condus de devotatul
Orban care, conform unor sondaje recente despre care știe doar el, vede
PNL-ul pe primul loc în urcare, în timp ce PSD „se duce în cap” @
Oficiali populari prezenți la Summit nu au făcut economie de acuzații
la adresa guvernării pe care au catalogat-o drept catastrofală, spre
satisfacția președintelui României.
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SĂPTĂMÂNA 12 (18 - 24 martie)

Exact în preziua în care ar fi trebuit să se prezinte la Înalta Curte pentru
a fi audiat, după cum chiar el ceruse, Liviu Dragnea a fost răpus nu de
Iohannis sau de liberali și nici de Ponta, ci de o hernie de disc care l-a
țintuit la pat. Din cauza acestei situații orice activitate din Coaliție a fost
blocată până când medicii de la spitalul privat la care s-a internat
(special pentru a nu cheltui banii statului - cum a explicat Codrin
Ștefănescu) îl vor repune pe picioare @ Kovesi începe să se obișnuiască
cum e sa fii chemat pe la parchet și judecătorii pe ușa împricinaților. A
fost audiată la Înalta Curte pentru o contestație făcută de Inspecția
Judiciară @ Ca să-i amărască zilele rămase până când Parlamentul și
Comisia vor ajunge la o înțelegere în privința candidaturii sale de euro
procuror șef, cei din PSD evocă ideea unei posibile retrageri a României
din EPPO, despre care chiar Norica Nicolai spune că nu are o baza
constituțională. Puțin probabil, dar posibil @ La Forumul Industriei
Auto de la Craiova Viorica Dăncilă a declarat #șiea că au început
lucrările la (kilo)metrul de autostradă moldavă @ Firea a anulat o
licitație a Administrației Străzilor pentru mobilier stradal de peste un
milion de lei. O tichie de mărgăritar... @ Isărescu avertizează încă odată
guvernul că dacă intrăm nepregătiți în zona Euro, problemele actuale
se vor agrava. Dar cum nimeni nu e profet în țara lui... @ Programul
„Prima Rablă” introduce o prevedere aiuritoare: ca să îți iei mașină nouă
trebuie să o predai pe cea veche cu ITP la zi! Păie dacă e găsită în regulă,
de ce să o mai casezi? E ca și cum ai cere familiei să prezinte analizele
la zi ale mortului ca să poată fi îngropat @ Ce credeți că i-a trecut prin
cap lui Lazăr? Să se înscrie la concursul pentru un nou mandat de șef
la Parchetul General! Cică a început niște proiecte pe care vrea să le
ducă la capăt. Ghinionul lui că tot Toader trebuie să-i accepte
candidatura. Adică să îl selecționeze, după ce l-a selecționat deja pentru
revocare @ La Bruxelles activul ministrul Daea a prezidat cea de a doua
sesiune a AGRIFISH din președinția românească. Are de înfruntat
dificultățile unei decizii din Noua Politică Agricolă care va provoca
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tulburări în toate țările în care fermierii s-au obișnuit să primească
subvenții doar pentru suprafață, nu și pentru performanțe @ Românul
tembel (care se strica de râs când era pus în cătușe) prins în Malayesia
cu câteva kilograme de droguri a scăpat, după opt ani, de perspectiva
ștreangului @ O firmă din Cluj a început să producă panouri
termoizolante din lâna pe care ciobanii o aruncau sau o ardeau, până
când i-a venit lui Daea ideea să o preia pentru a fi folosită @ La
Bruxelles organizația COPA COGEKA a făcut diligențe pe lângă
ministrul român al Agriculturii să intervină pe lângă autoritățile
comunitare de specialitate în legătură cu amenințarea crescândă a
carnivorelor mari protejate asupra păstorilor și populației. În Harghita
urșii tocmai au omorât un sătean aflat pe câmp @ Poliția de Frontieră
a fost dotată de compania JTI cu drone de urmărire și câini care
depistează transporturi de țigarete de contrabandă. O complicație în plus
pentru autoritățile obișnuite se mai închidă câte un ochi... @ Șoc:
Ministerul Justiției retrage cererea de extrădare pentru Ghiță! Acesta
poate reveni din Serbia fără teama că foștii săi tovarăși l-ar putea
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încătușa @ Spre oroarea unor cercuri de pe la Uniunea Europeană
Ministerul Sănătății a organizat o dezbatere în legătură cu legalizarea
canabisului în scop medicinal. Ce merge în Olanda n-ar trebui să meargă
și în România? @ La Bruxelles Iohannis îl trage imprudent de mânecă
pe Trump afirmând că America ar trebui să-și reconsidere
angajamentele strategice din Europa, în loc să lanseze bazaconii de
genul aderării Braziliei la NATO @ Declarații cel puțin imprudente,
dacă nu chiar impertinente, în legătură cu referendumul pentru familia
tradițională, făcute de Iohannis, stârnesc o furtună în BOR, ai cărei înalți
reprezentanți îl obrăznicesc pur și simplu pe președintele evanghelist,
iubitor de minorități sexuale @ Gabriela Firea, intrată pe un trend de
împăciuire cu dictatorul Dragnea, a fost operată (noaptea, ca hoții) de
o afecțiune gastrointestinală @ La Sinaia, aproape nehotărâtul nostru
președinte pare să se fi decis în legătură cu un referendum pe justiție,
odată cu europarlamentarele. Oricum, se va consulta cu niște organizații
civice din zona #rezist, după care se va hotărî de-a binelea. Nimeni nu
știe însă care va fi întrebarea de pe formular și la ce va folosi @
Ministrul Leș constată, ca Bulă, că România este mult mai bine pregătită
pentru un război decât în urmă cu 15 ani, când nu avea nici rachete la
Deveselu și nici baterii de Patriot. Acum le are @ Guvernul pare să fi
ajuns la o concluzie în legătură cu renunțarea la ROBOR, dar nu știe
încă nici Teodorovici cu ce va fi înlocuit @. Din ce în ce mai în grațiile
evreilor, Viorica Dăncilă a fost invitată în Statele Unite de către o
organizație influentă - AIPAC @ La reprezentanța Comisiei Europene
a fost prezentat Raportul de țară. Ministrul Teodorovici a atacat
„viziunea pesimistă” pe care o oferă raportul, acuzând-o pe Corina
Crețu că profită de ocazie pentru a-i face campanie lui Ponta, pe a cărui
listă candidează la europarlamentare @ Au ieșit la proteste și grefierii.
Cică muncesc prea mult și nu văd soarele. Văd însă șpăgile care se
distribuie tradițional pe filiera lor @ Gabriel Oprea face respirație
artificială defunctului său UNPR, plasându-se pe primul loc al listei
pentru europalamentare, dar precizând că nu are de gând să meargă la
Bruxelles atâta timp cât Interesul Național îl reclamă în țară @ Plasat
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pe la coada listei pesediste, Boștinaru renunță după 12 ani să mai
candideze, pretextând că nu îl mai lasă familia. Care familie? @
„Torționarul TV” Oanță de la PRO, a fost interzis de Toader la
conferințele de presă ale Ministerului Justiției. Îl enerva prea tare cu
întrebările lui indiscrete @ Se înmulțesc atacurile stradale ale
#rezistențelor la adresa unor politicieni pietoni imprudenți. Ultima
pățanie a suferit-o Bădălău, înjurat ca la ușa cortului de către niște
protestatari fără veste galbene @ Ministrul Cuc a găsit soluția
impulsionării lucrărilor la autostrăzi: nu-și va mai anunța inspecțiile de
pe șantiere. Va merge inopinat! @ Premierul a luat prin surprindere pe
toată lumea când, pe nepusă masă, a purces la descoperirea Americii în
dimensiunea sa (de loc de neglijat) evreiască. Invitată la conferința unei
influente organizații evreiești,a avut un șir de întâlniri cu reprezentanți
de mari firme care investesc în România si ai altor organizații cu același
specific. La conferința AIPAC a cules aplauze și ovații când a anunțat
că „ea și guvernul său” au decis, după o atentă analiză, să mute
ambasada în capitala Ierusalim. Iar la o reuniune cu femei influente de
origine evreiască a spus că Guvernul va acorda cetățenia română
evreilor care au fost nevoiți să emigreze în regimul comunist @ Năucit
de șocul afrontului, Iohannis nu a reușit decât să revină ofuscat asupra
ideii că tot el va avea ultimul cuvânt în privința ambasadei!

SĂPTĂMÂNA 13 (25 - 31 martie)

Săptămâna politică a început printr-o discretă deplasare a premierului
Dăncilă în Statele Unite cu o invitație de participare la o conferință a
unei organizații evreiești. Dar odată ajunsă pe sol american șefa
Guvernului român a intrat într-un veritabil festival americano-israelian
cu participări și întâlniri la cel mai înalt nivel de care nu a mai avut parte
nici un alt demnitar român, poate cu excepția lui Ceaușescu. Dăncilă a
convorbit și s-a fotografiat inclusiv cu vicepreședintele Pence și cu șefa
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Congresului Pelosi, între alte somități de primă mână și doar absența
unei primiri la Casa Albă a mai lipsit ca să îi conferă un statut
internațional de prim rang. Primire suplinită, într-un fel, de faptul că s-
a aflat pe aceeași lungime de undă cu Trump: când acesta semna
recunoașterea Înălțimilor Golan, dânsa anunța în aplauze și ovații
„hotărârea mea și a Guvernului meu” de a muta ambasada la Ierusalim
@ Început la Washington maratonul diplomatic al primului ministru a
continuat la Bruxelles cu contacte mai puțin călduroase, și s-a finalizat
la București cu patrulaterala România-Grecia-Bulgaria-Serbia, ai căror
premieri nu au fost băgați în seamă de Cotroceni @ Succesul pe planul
relației cu Israelul marchează însă costuri pe direcția statelor arabe, care
se simt trădate de România, considerată de pe vremea lui Ceaușescu un
partener privilegiat. Regele Iordaniei a renunțat să mai vină la București
unde era așteptat de regină, iar vizita lui Tăriceanu în Maroc a fost
anulată de gazde. Regina Iordaniei fusese capacitată sa participi la o
conferință internațională antitutun găzduită chiar de Palatul Cotroceni
și onorată de un comisar european și de alte câteva somități
nefumătoare. Simpozionul, sponsorizat de mari companii Farma direct
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interesate să își promoveze produsele de compensație, a mers pe aceeași
linie totalitară abordată de OMS prin refuzul de a dialoga cu industria
tutunului, care a replicat și ea cum a putut: demonstrând că contribuie
la bugetele statelor fumătoare cu importante procente din PIB @
Bineînțeles cu Iohannis nu a ratat ocazia de a ataca din nou PSD pe care
l-a făcut răspunzător de decesele provocate de fumat în rândul
electoratului @ Anunțul făcut la Washington de Dăncilă a fost temperat
la București de Dragnea care a afirmat, prudent, că chestiunea
ambasadei trebuie discutată în CSAT, în timp ce Iohannis a reiterat ideea
că oricât s-ar da peste cap PSD să le facă pe plac evreilor, tot el are
ultimul cuvânt. Și o dovedește prin faptul că amână de doi ani să
numească un ambasador român la Tel Aviv @ Principala temă politică
a săptămânii a fost aceea a listelor de europarlamentari. Dacă celelalte
partide își făcuseră deja cunoscute opțiunile, la PSD erau incertitudini.
Lămurite de o reuniune pe picior a lui Dragnea cu câțiva apropiați, care
au hotărât să renunțe la balastul deputaților învechiți, de genul lui Pașcu
și Boștinaru și să-i înlocuiască cu câteva tinere speranțe de genul lui
Plumb. În oglindă cu PNL, PSD a făcut apel la o vedetă media de la
canalul de casă Antena 3 și a adoptat doi candidați de-ai aliatului
tradițional umanist al lui Voiculescu. Social democrații mizează pe vreo
douăsprezece locuri eligibile, între care s-ar afla și înlocuitoarea lui
Dăncilă, Gabriela Zoană @ Comisia de Buget-Finanțe și-a dat acordul
pentru repatrierea aurului. Urmează celelalte formalități care implică
Banca Națională @ Cu un picior pe cracă și unul în aer, PMP va încerca
să se salveze înhămând la cotiga lui Tomac chiar gloaba Băsescu @
Sincer preocupat de ideea să aibă și el un referendum a lui ca toți ceilalți
președinți, Iohannis a deschis seria consultărilor cu oengiștii în chiloți,
care l-au susținut și în stradă. Mai puțin omogeni s-au dovedit
reprezentanții asociațiilor de magistrați care i-au cântat pe partituri
diferite reușind însă să îl scoată din nehotărâre @ Cu aerul unui Sfarmă
Piatră care pune mâna pe ghioagă pentru a purcede la bătălia cu Zmeul
Zmeilor, Iohannis a răbufnit la televizor: „Așa nu se mai poate! Voi
convoca referendum!” @ Doar că n-a reușit să scoată de la sfătuitorii
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săi o idee referitoare la întrebarea care să se pună electoratului pentru a
obține răspunsul dorit. Iar „Nu e așa că nu mai vreți PSD-ul și pe
Dragnea?” nu se potrivea cu tiparele legale @ Cu acest prilej pre -
ședintele a emis cel mai golănesc (este termenul său favorit) discurs
politic de până acum, asemănător unei declarații de caft pe maidan @
Fată fină, doamna Dăncilă nu i-a putut răspunde de la Washington în
aceeași manieră. S-a rezumat doar să spună că „afirmațiile sale aduc
prejudicii României” @ Invitată la audieri la ISSJ, Codruța Kovesi a
ieșit, după șase ore, penală. I s-a comunicat că se va afla pentru 60 de
zile sub control judiciar și că nu are voie să părăsească țara. O veste cât
se poate de proastă, mai ales că la Bruxelles reprezentanții Parla -
mentului European care o vor europrocuror șef, și cei ai Con siliu lui,
care îl vor pe francez, nu au ajuns la un acord și s-au programat două
noi negocieri în aprilie @ De la Parchetul General inculpata Codruța a
plecat însoțită de bodyguard cu limuzina Audi pe care o are încă la
dispoziție în mod nejustificat. Mai ales că atâta timp cât se află sub
controlul judiciar nu mai are voie să exercite nici un fel de sarcini de
serviciu @ Ambasadoarea Olandei, doamna aceea care petrece de Anul
Nou cu afaceriști români condamnați pentru corupție, ne dă lecții în
materie de marijuana și de drept. Primele pentru că la ea acasă consumul
de canabis este un sport legal și a doua pentru că s-a dus peste Toader
să îl tragă la răspundere în legătură cu ordonanțele @ Guvernul dă o
nouă dovadă că nu reușește să înțeleagă înaltele standarde ale toleranței,
afirmând limpede că în România nu se va recunoaște decât familia
tradițională, nu și cea „modernă” care îi place lui Iohannis @ Ce furtună
s-a mai stârnit la Bruxelles după anunțul inculpării Codruței! Un
purtător de cuvânt a scos ideea că e împiedicată să își preia funcția, iar
Tajani și Weber au dat de înțeles foarte clar că justiția română nu poate
să investigheze icoana Anticorupție europene și că pentru aceasta ar
trebui instituit un regim special, care să îi favorizeze culoarul spre
demnitatea pregătită de Monica Macovei și echipa sa. Într-un cuvânt:
una era când ea îi umfla pe corupți (dovediți sau nedovediți) și alte când
este ea în joc @ Curtea de Apel a respins acțiunea de anulare a
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mandatului lui Ciucă, prelungit de Iohannis fără acordul Guvernului @
Show mare la Secția 18 poliție când Codruța s-a dus să semneze pentru
control judiciar tot cu limuzina și bodyguarzi de la SPP. Acolo ea s-a
destăinuit presei cum că cei care o avem anchetează vor să-i închidă
gura @ Guvernul a alocat pentru programul Prima Rablă fonduri de
322 milioane lei pentru 35.000 de mașini noi. Iar Grațiela Gavrilescu a
anunțat că se renunță la stupida prevedere ca rablele să aibă ITP-ul în
ordine @ Un scandal scos din buzunar a agitat populația cum că s-ar
interzice creșterea porcilor în gospodării. Era vorba de fapt de o
directivă Europeană emisă în scopul evitării transporturilor de porci fără
niciun control în condițiile existenței febrei porcine. Neînțelegând
despre ce e vorba, Dăncilă i-a dat dispoziție lui Daea să o anuleze „ca
să nu sufere oamenii” @ Surse de la Cotroceni afirmă președintele
pregătește un nou protest în care îl acuză pe Dragnea și PSD că vor să
introducă ora de vară în scopul scurtării timpului pe care îl vor avea la
dispoziție suporteri opoziției pentru a vota.
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SĂPTĂMÂNA 14 (01 - 07 aprilie)
Săptămâna a debutat cu vestea că Ion Iliescu a fost internat de urgență
în spital în urma unei afecțiuni cardiace. Fostul președinte, care are deja
montate 6 stenturi, a fost operat pentru a i se extrage o acumulare de
lichid din zona cordului @ Iohannis iese pe scările de la Cotroceni și
dă vestea cea mare: va organiza un referendum „al lui”. Nu s-a hotărât
însă în privința întrebărilor pe care le va adresa poporului în operațiunea
care va costa doar vreo 160 milioane lei @ Ministrul Cuc a fost invitat
la DNA ca martor. A doua zi este invitat și Mircea Drăghici, trezorierul
PSD. Simple coincidențe @ Aniversarea a 10 ani de la intrarea
României în NATO este o marcată în parlament în prezența unui număr
redus de parlamentari. Iohannis ține un discurs agresiv-golănesc în care
acuză PSD de golănie. Este un demers de campanie tipic unei opoziții
care simte că nu are alte argumente de a convinge electoratul decât
înjurătura groasă la adresa adversarului. Concluzia sa este că din cauza
guvernării, aniversarea asta nu este pe măsura devotamentului de 2%
din PIB al României, asumat de el personal @ Invectivele prezidențiale
au fost aplaudate cu entuziasm de opoziție și huiduite de putere @
Ceilalți doi primi oameni din stat, care au evitat, politicoși, să îl
întâmpine la venire pe președinte, conform protocolului, nu au intrat în
jocul acesta și au avut discursuri sobre și la obiect. A fost meritul lui
Tăriceanu de a evoca faptul că aderarea la NATO s-a produs prin
eforturile Guvernului Năstase, iar Dragnea a subliniat meritele
președintelui Iliescu în procesul de preaderare. Una peste alta, o
aniversare cel puțin jenantă prin tonalitățile care i-au fost conferite @
O veste bună, chiar excelentă, de la Bruxelles, unde România și-a impus
punctul de vedere în Comisia de Agricultură, de a nu se plafona
subvențiile agricole în următorul exercițiu financiar, lucru care în caz
contrar ar fi afectat serios fermierii români. A fost meritul președinției
rotative a Comisiei AGRIFISH, asigurată de Petre Daea și echipa sa @
O adevărată ofensivă au declanșat, la Bruxelles, lideri din Comisie și
Parlament, împotriva unei presupuse intenții a Guvernului de la
București de a da niște ordonanțe pe justiție despre care nu se știa decât
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că ar putea să îi salveze pe „penalii” puterii. Odată cu Timmermans și
Weber, care au agitat amenințarea activării articolului 7 s-au mobilizați
și 12 ambasadori din Sindicatul ”Îngrijorarea” care i-au adresat
premierului o scrisoare dojenitoare vizând aceeași presupusă intenție.
Viorica Dăncilă a avut însă o reacție extrem de tăioasă și de demnă,
avertizând că nici un ambasador nu poate face agenda premierului și că
inițiativa aceasta excede prevederile statutului diplomatic. O abatere
devenită aproape regulă în condițiile în care autoritățile diplomatice
române nu au nici o reacție. Meleșcanu moțăie în post fără a mai repeta
inițiativa singulară de la debutul guvernării când l-a tras timid de urechi
pe Klemm @ În timp ce la Bruxelles Tajani și Timmermans îi fac
campanie lui Kovesi, acuzând Guvernul român că nu o susține pentru
funcția de euro-procuror, aceasta este audiată la ÎCCJ în acțiunea
deschisă de împotriva aplicării controlului judiciar. Și cum proverbul
„corb la corb nu scoate ochii” este mereu valabil, doamna Tarcea o
salvează pe Codruța din ghearele polițiștilor în fața cărora era obligată
să se prezinte zilnic. Ba, mai mult, poate să plece la Bruxelles ca să își
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netezească calea spre funcția care ar ține-o șapte ani în elita europeană
@ În urma dezvăluirilor publicate de presă despre trecutul de torționar
al lui Augustin Lazăr, Tăriceanu îi cere lui Iohannis să-l revoce.
„Vopsitul” - cum îl alintă presa - se plânge de persecuție și dă asigurări
că în lipsirea de libertate a disidenților nu a făcut altceva decât să aplice
legea, chiar dacă îi părea rău pentru ei @ Weber vs Weber. Renate
Weber trimite liderilor europeni - inclusiv Weber-ului de la conducerea
popularilor - o scrisoare în care îi acuză de dublu standard și de faptul
că își fac campanie electorală pe seama României @ Dăncilă îi
transmite Corinei Crețu, care participă la Colegiul Comisarilor, speranța
ca măcar de data aceasta își va face datoria apărând țara de acuzațiile
nedrepte în analiza părtinitoare a „statului de drept” @ Bombă de la
Bruxelles: în ciuda eforturilor aproape disperate ale lui Tajani și
Timmermans și a Comitetului de babe democrate al Monicăi Macovei
- cel care a inventat acest parchet european, special pentru a oferi o
soluție de „extragere” a fostei șefe DNA din zona riscantă a evaluărilor
juridice interne - reprezentanții Consiliului nu au fost de acord cu
numirea româncei, susținând pe reprezentantul Franței. Cine mai are
puțină minte realizează că nucleul de forță al Comisiei luase deja
această hotărâre prin retragerea candidatului german în favoarea celui
francez, și că nu vor risca să dea o asemenea funcție pe mâna unui
personaj și incompetent și plin de bube cum este EUROCODRUȚA.
Amânarea negocierii nu va avea un alt rezultat decât, poate, împingerea
spre nivelul următorului parlament a aceleiași decizii @ Tăriceanu
reacționează dur în chestiunea statului de drept de pe agenda europeană:
toate abuzurile și excesele din justiție s-au făcut cu știința comisiei și a
MCV-ului @ Miniștrii Guvernului vor avea un cod de conduită care nu
le va mai permite să acționeze ca și când ar fi independenți. Aviz pentru
Toader, despre care se vorbește că va fi remaniat odată cu cele două
ministrese, Intotero și Plumb, care vor trebui să se retragă pe perioada
campaniei electorale pentru Parlamentul European @ Scandalul Lazăr
se amplifică. Ies la iveală noi dovezi ale devotamentului față de sistem
al procurorului comunist și candidatura sa pentru un nou mandat la PG
se clatină serios. Iohannis, ca de obicei, nu reacționează la ce nu îl
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interesează @ Președintele anunță că îi invită pe liderii partidelor
politice la consultări în chestiunea referendumului. După refuzul lui
Tăriceanu vine și cel al lui Dragnea, pe motiv că „nu îi place individul”
@ Revenit din America unde s-a întâlnit cu Mike Pence, Meleșcanu nu
scoate niciun cuvințel despre scrisoarea ambasadorilor îngrijorați @
Ministrul Budăi face un anunț senzațional. După complicate manevre
birocratice se va da o hotărâre prin care ologii și ciungii nu vor mai
trebui să se prezinte periodic la Comisia de evaluare, ca să vadă
specialiștii dacă nu cumva le-au crescut membrele la loc și păgubesc
statul @ Proclamația de la Gălățui. Sosit în vizită la stația de pompare
de Gălățui-Călărași, reabilitată prin programul de refacere a rețelei de
irigații, președintele Dragnea l-a declarat (verbal) pe Daea ca fiind „cel
mai bun ministru”, reparând astfel eroarea comisă cu vreo lună în urmă
când, sub efectele unei crize de lombosciatică, îl criticase că nu prea
vizitează județele dunărene. A fost un excelent prilej pentru a se
promova succesele reale din domeniul agriculturii prin programele
derulate de minister. Cel mai important este acela al refacerii sistemului
de irigații, abandonat în ultimii 20 de ani, care va ridica suprafața irigată
la peste două milioane de hectare. Dragnea a mai recomandat și
creșterea alocațiilor pentru programele Tomata și Usturoiul și a salutat
crearea Casei de Comerț Agroalimentar Unirea care va sprijini micii
producători în desfacerea recoltelor lor @ Extrem de importantă va fi
și trecerea liceelor agricole în subordinea ministerelor Educației și
Agriculturii, astfel putându-se asigura dotarea tehnică și tehnologică
necesară pregătirii viitorilor specialiști @Timida comisăreasă Jourova,
cea de la Justiție, care mai are și ea doar vreo două luni de privilegii
europene, s-a declarat uimită că Guvernul român nu o susține pe Kovesi,
atunci când are o astfel de șansă @ În conferința de presă pe picior de
la Gălățui, la care reporterii trimiși de ziare și televiziuni s-au arătat mai
interesați de cancanuri guvernamentale decât de subiectul generos al
agriculturii (lucrurile bune nu sunt și interesante) Dragnea s-a referit la
ministrul Toader exprimând speranța de doamna Dăncilă va găsi soluția
ca acesta să nu mai blocheze actele normative care zac cu lunile la
minister. 
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SĂPTĂMÂNA 15 (8 - 14 aprilie)
În plin scandal declanșat de dezvăluirile referitoare la CV-ul de torționar
al lui Lazăr din perioada comunistă, procurorul (încă) general face un
anunț triumfal, pentru care l-ar fi felicitat (și promovat!) însuși
Ceaușescu: a fost finalizat dosarul Revoluției! Act care practic anulează
Revoluția, pe care o transformă în „lovitură de stat” și îl transformă în
„criminal împotriva umanității” pe Ion Iliescu, dar și pe liderii
răsturnării regimului comunist @ Sorina Pintea a început să inspecteze
noaptea (ca hoții!) spitalele pe care tocmai le-a decorat Johannis, găsind
bineînțeles un veritabil dezastru prin ele @ Anunț fatal pentru „unitatea
de elită” a lui Kovesi: CSM l-a exclus pe Negulescu-Portocală definitiv
din magistratură! @ Premierul Dăncilă s-a dus cu elicopterul la Tulcea
ca să inaugureze Bursa de Pește - o investiție din bani europeni
întârziată și cât pe ce să fie ratată (iar banii dați înapoi) dacă nu făcea
prima operațiune (festivă) în ultima zi prevăzută în contract. Zi care
coincidea și cu debutul celor două luni de prohibiție la pescuit @ Cu
acest prilej premierul a anunțat câteva noi programe guvernamentale
menite să scoată Delta din adormirea la care a fost condamnată în
ultimii 30 de ani când nu s-au mai făcut investiții și practic a fost
depopulată și colmatată, de se sufocă peștii prin bălțile ei @ CCR a dat
o decizie prin care arată că sentințele ICCJ pronunțate de completurile
nemodificate conform legii ignorate de Cristina Tarcea, pot fi atacate
cu recurs în casație @ Aflat într-o vizită în Statele Unite, la a cărei
organizare Ambasada lui Maior nu a contribuit cu nimic (s-a recurs la
serviciile unei firme de consultanță) Tăriceanu s-a întâlnit cu
vicepreședintele Pence și cu congresmanul Ted Cruz @ Toader i-a
respins pe toți cei patru candidați înscriși la concursul pentru postul de
viitor procuror general, inclusiv pe premiantul Lazăr, cel care acuză
periclitarea reformelor începute de el. „Vopsitul” (numele său actual de
cod) se află într-o situație cel puțin confuză: revocat de Toader, vrea să
fie în continuare ceea ce practic nu mai este! Între timp revelații
referitoare la statutul său pre-revoluționar se adună și chiar dacă
CNSAS i-a dat adeverință că nu a făcut poliție politică, rămâne
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suspiciunea -rezonabilă - de a fi fost cât se poate de acoperit @ Anunț-
bombă de la Bruxelles: noua rundă de negocieri între Parlament și
Consiliu pentru numirea euro-procurorului sef a fost amânată - zice
„Siegfried” Vasile Mureșan, din cauza intransigenței Consiliului care
nu renunță la opțiunea sa pentru candidatul francez, lucru considerat
intolerabil de Parlament. Chiar: ce negociere mai e și asta, dacă unul
vrea ceva și celălalt vrea altceva și nu renunță în favoarea primului?
Zice același purtător de vorbe al PPE că negocierile vor fi amânate după
alegerile europarlamentare, când Consiliul va fi același, dar la
Parlament vor fi schimbări, poate chiar radicale. Condiție în care
singura speranță a susținătorilor Codruței din tabăra Macovei &
Companioanele rămâne ca „pacientul francez” Bonhert să renunțe de
bunăvoie și de rușinea de a împiedica accesul Icoanei Anticorupției la
scaunul pe care cred ei că îl binemerită. De altfel, preopinentului i-a și
fost trimisă o patetică și lungă scrisoare în acest sens, în care este de-a
dreptul implorat să se dea la o parte @ O delegație „de partid și de stat”
în frunte cu Liviu Dragnea și cu „cel mai bun ministru” Daea a poposit
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la Colibași-Giurgiu, locul în care în urmă cu doi ani a pornit programul
TOMATA și unde funcționează prima cooperativă agricolă de succes @
Prin vocea răgușită de inactivitate a bulgarului Stanișev, PES anunță că
„îngheață” relația cu PSD din cauza intențiilor acestuia de a ataca
independența justiției. „Mai vorbim după alegeri” - le transmite Dragnea,
cu gândul la cine va mai rămâne pe banchiză @ Ioan Niculae, magnatul
îngrășămintelor chimice pe care le importăm în loc să le producem, acuză
lobby-ul agresiv al marilor companii străine, care „au omorât în fașă”
Ordonanța plafonării, cea care ar fi permis combinatelor sale să nu mai
producă în pierdere @ Invitând liderii politici la consultări la Cotroceni,
Iohannis a obținut un prim succes realizând „Alianța mea”, compusă din
PNL, USR și copiii de mingi ai acestora @ La întoarcerea din America
Tăriceanu se întreabă retoric al cui ambasador mai este Maior și îl acuză
direct pe Klemm de „colaborare cu sistemul de putere ocultă” @ PSD a
trimis la consultările pe referendum de la Cotroceni o delegație din care
au făcut parte doi foști deținuți politici, victime de-ale lui Lazăr, lucru
care a apărut să îi facă o mare bucurie Președintelui @ Mare miting PSD
la Craiova, cu toată floarea partidului, dar fără Viorica Dăncilă . Liderul
PSD l-a acuzat pe Iohannis de toate relele pentru care va trebui să
plătească (la alegeri, bineînțeles) și a anunțat că se însoară și că și dorește
de nași pe proaspeții însurăței Manda și Vasilescu. A mai adăugat că „dacă
va rămâne liber” s-ar putea să se gândească și la o candidatură la
președinție@ CCR lămurește lucrurile: după ce PNL și USR reclamaseră
Guvernul că nu respectă prevederile MCV-ului, Curtea arată că „acest
mecanism este lipsit de relevanță Constituțională”. Este o recomandare
fără valoare legală @ Abordat de presa agresivă la Craiova că de ce nu
se dezice de Iliescu, Dragnea afirmă că este omul pe care îl respectă și
căruia i se datorează în mare măsură libertatea de care ne bucurăm azi @
Veste întârziată despre un rateu al DNA-Kovesi: dosarul în care Tăriceanu
fusese acuzat de Vântu că ar fi primit mită ca să-l numească pe Liviu
Mihaiu guvernatorul Deltei a fost clasat încă de anul trecut din lipsă de
probe, dar nimeni nu a suflat un cuvințel despre asta @ Liderul ALDE a
găsit o comparație plastică pentru Lazăr: este un fel de Vasile Roaită,
eroul comunist care trăsese sirena în timpul grevei de la Grivița,
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descoperit ulterior că fusese agent al Siguranței. Așa și Lazăr - a tot tras
de sirena democrației și independenței Justiției până când s-a aflat că era
procuror fruntaș la ținerea deținuților politici în pușcărie @ Bilanțul tragic
al implicării armatei române pe teatre de război cu care nu avem nici o
legătură crește: alți patru ostași români s-au adăugat celor 200 de până
acum, răniți în Afganistan de o mină capcană @ Întâlnindu-se la
Dubrovnik cu omologul său chinez, Viorica Dăncilă i-a solicitat să
deschidă în România un centru de medicină tradițională chineză. Gândind
poate și la durerile de șale ale președintelui partidului. 

SĂPTĂMÂNA 16 (15 -21 aprilie)
Cu cei patru militari implicați în explozia unei bombe-capcană în
Afganistan cifra sacrificiilor armatei române se ridică la peste 200 de
răniți și 20 de morți, de la debutul implicării noastre @ Dosarul lui
Tăriceanu în care era acuzat de Vântu că ar fi primit mită 800.000 Euro
ca să îl numească pe Liviu Mihaiu Guvernator al Deltei a fost clasat -
în secret - încă cu un an în urmă. Din lipsă de probe @ „Consiliera
onorifică” pe care Dragnea i-a plasat-o Vioricăi Dăncilă la preluarea
mandatului a dispărut peste noapte de la Guvern. Anca Alexandrescu
s-a întors la Camera Deputaților, de unde fusese detașată gratis @
Eurodeputații au dezbătut în absența premierului român, care avea o
întâlnire cu omologul său vietnamez, starea „statului de drept” din
România. Fără ca cineva să poată da definiția acestui concept, în numele
căruia Bruxelles-ul organizează expediții de pedeapsă împotriva statelor
din Est care au pretenții suveraniste @ Din Costa Rica, Elena Udrea se
adresează amical fostului premier: „Victor, tot fără caracter ai rămas!”.
Și îi reproșează că Cocoș îi lua lui haine de firmă din banii cu care ar fi
trebuit să-i cumpere ei pantofi @ În Luxemburg Petre Daea a prezidat
pentru a treia oară Consiliul AgriFish, făcând omologilor săi europeni
o surpriză de Paște: un coșuleț cu câte trei ouă încondeiate de meșteri
populari @ Așteptat la Înalta Curte de tradiționala trupă de #rezistenți
violenți, dar și de suporteri, Dragnea a obținut o nouă amânare a

șaptezile@amosnews.ro / 59

Carte_andronic 7 day 2020 nou.qxp_Layout 1  20/02/2020  11:30  Page 59



dosarului Bombonica până pe 20 mai @ Într-un speech lacrimogen
susținut la Timișoara, unde societatea cu același nume i-a oferit un
premiu pentru realizările sale în apărarea Justiției, atât a celei comuniste
(la Aiud), cât și a celei capitaliste (la București), Augustin Lazăr a lăsat,
precum voievozii din vechime, moștenire funcția sa la care nu a mai
putut ajunge încă o dată, „colegilor” pe care îi somează să și-o „asume”
@ Șerban Nicolae a făcut o propunere legislativă acceptată de comisia
de specialitate prin care pe insule și în Deltă se pot deschide cazinouri
și hoteluri. N-a precizat însă dacă, pe model american, investitorii ar
putea fi doar lipoveni @ Comisia de buget-finanțe a dat aviz favorabil
repatrierii aurului românesc de la Londra unde îl păstra Isărescu de
aproape 30 de ani @ Premiat de GDS, Augustin Lazăr face un gest care
se vrea spectaculos și îi virează distincția anticomunistului Iuliu Filip,
pe care tot el l-a ținut în închisoare peste termen @ Între timp, din cauza
tărăboiului iscat, GDS renunță la festivitatea în cadrul căreia ar fi trebuit
înmânat premiul, iar unii dintre membrii săi fondatori - Filipescu și
Dinescu - se retrag din asociația moșită de Brucan, în semn de protest
față de omagierea lui Lazăr @ În America, ambasadorul Maior
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explorează statele mai puțin cunoscute - Utah și Arizona - unde
contribuie la întărirea legăturilor bilaterale @ Parlamentul cumințit
votează referendumul lui Iohannis, cu speranța că va fi aproape
imposibil să se mobilizeze cvorumul necesar, în condițiile în care
aproape nimeni - cu excepția liberalilor - nu înțelege ce se vrea de la el
@ Atacând violent Educația pentru slaba dotare, în urma accidentului
în care un copil de trei ani s-a înecat în fosa septică a toaletei
improvizate a unei școli din Buda (!) Iohannis se bate cu pumnul în
piept pentru faptul că la insistențele lui, de trei ani se alocă 2% din PIB
pentru Apărare. Cât din această sumă ar fi fost necesar pentru rezolvarea
problemei dotărilor sanitare din școli, nu ne spune @ Deși este „omul
lui”, Tăriceanu nu ezită să suspecteze o relație ocultă între ministrul
Meleșcanu și ambasadorul Maior încă de pe vremea când erau șefii
principalelor servicii secrete @ Dăncilă anunță o remaniere parțială care
cuprinde portofoliile ale căror șefe vor pleca la Bruxelles - Plumb și
Intotero - precum și pe cel al lui Toader, care nu și-a dat încă demisia și
mai are de trecut hopul unei moțiuni. În locul său a rămas să fie încercat
Nicolicea @ Ciudățenie mare: contrabanda cu țigări scade pentru prima
dată în ultimul an și jumătate. Probabil că se pregătește o ofensivă a
fondurilor pentru europarlamentare @ Liviu Dragnea anunță adoptarea
Codului administrativ prin OUG. Modificările sunt convenabile tuturor
aleșilor locali, deși cei din opoziție fac gălăgie ca să nu se spună că vor
să profite @ Moțiunea simplă pe Justiție prin care liberalii și useriștii
concurează cu pesediștii pentru a-l da jos pe Toader, a fost amânată până
la o dată la care s-ar putea să nu mai aibă rost, iar opoziția să fie vitregită
de o victorie @ Viorica Dăncilă a prezentat bilanțul celor „unu-zero-
zero” zile de președinție europeană @ Iohannis și-a lansat a treia carte,
după „Pas cu pas” și „Primul pas”. Nu se numește - cum se paria - „Pas
parol”, ci - foarte sugestiv - „EU. ro” - în care „EU” nu se referă la el
și nici „ro” la România. A lucrat vreo două luni pe manuscris și când a
fost gata editura Curtea Veche s-a și repezit să pună mâna pe el.
Răuvoitori care au răsfoit-o zic că n-ar fi altceva decât o compilație de
texte referitoare la Uniunea Europeană provenite tot de acolo @ Casa
de Comerț Agroalimentar UNIREA , despre care concurența și opoziția
pretind că nu ar fi decât un „aprozar comunist”, a pus mâna, după Bursa

șaptezile@amosnews.ro / 61

Carte_andronic 7 day 2020 nou.qxp_Layout 1  20/02/2020  11:30  Page 61



de pește de la Tulcea, pe modernele dotări din Piața Amzei, care stăteau
nefolosite de cinci ani @ DNA cere termene mai scurte în procesele lui
Dragnea și Vâlcov, în timp ce Înalta Curte nu e de acord. Vrea să respecte
legea ca la carte, ca să nu mai pățească ce a pățit cu „completurile de 5”
@ După părerea președintelui (necerută de nimeni) „această ultimă
remaniere guvernamentală va face ca lucrurile să meargă mai prost”. Iar
el se va strădui să se întâmple așa @ A încetat din viață la 71 de ani
generalul Gioni Popescu, fost director adjunct al SRI în vremea în care
instituția nu devenise încă un termen al binomului, sub Măgureanu și
Timofte @ Trecând sub tăcere faptul că acesta fusese inaugurat de fapt
in 2006 de Tăriceanu, dar că în urmă cu cinci luni un camionagiu a dat
peste el și l-a dărâmat, Meleșcanu s-a lăudat cu inaugurarea
monumentului dedicat lui Titulescu, din Ankara @ Raportul Comisiei
Manda a ajuns la concluzia că George Maior a comis acțiuni ce pot fi
încadrate în categoria poliție politică, aranjând dosare în colaborare cu
Horia Georgescu de la ANI. Acesta l-a și turnat de altfel, dezvăluind că
dacă ajungea premier, cum își dorea, Maior i-a promis că l-ar fi făcut pe
el ministru al Justiției @ Epopeea „Lazăre, ridica-te și mergi” a luat
sfârșit o dată cu decizia acestuia de a se pensiona. Drept mulțumire
pentru serviciile făcute, Iohannis s-a grăbit să îi dea decretul pe funcția
actuală, ceea ce înseamnă că milițianul va avea cea mai mare pensie din
rândul demnitarilor @ Procuror general interimar a fost numit Bogdan
Licu, urmând ca procedura de numire a unuia definitiv să fie reluată
probabil de un alt ministru al Justiției @ Președintele Academiei de
Științe Agricole, Valeriu Tabără, l-a turnat la presă pe ministrul Daea,
cum că ar fi intenționat să îi răpească 30 de hectare din ce a mai rămas
din ferma Băneasa a Academiei, cultivată cu mărăcini, printr-o
Ordonanță despre care nici Dăncilă și nici Daea nu au auzit @
Moștenirea otrăvită a lui Lazăr - dosarul Revoluției - face prima
explozie: Iliescu și ceilalți lideri sunt acuzați de procurorii care se
străduiesc să rescrie istoria, de „trădare de țară” pentru că ar fi intenționat
să-i cheme pe ruși în ajutor. Dacă îi chemau pe americani se numea
patriotism. Din nefericire pentru autori (ai rechizitoriului) fapta cu
pricina s-a prescris. Rămân însă „crimele împotriva umanității” (brrrr!).
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SĂPTĂMÂNA 17 (22 - 28 aprilie)
Săptămâna patimilor pesediste a debutat cu refuzul ferm al lui Iohannis
de a valida propunerile de remaniere a Guvernului. „E o farsă!” - a
exclamat revoltat titularul de la Cotroceni, înșelat în cele mai sfinte
convingeri ale sale, între care și aceea că un adevărat guvern trebuie să
fie format din genii @ Drept urmare doamna Dăncilă a fost nevoită să
îi trimită o listă de suplinitori @ Chestiunea a iscat și o dispută în
interiorul partidului, premierul manifestând primul său puseu de
independență față de liderul Dragnea, partizanul remanierii @ Ion
Iliescu a făcut plângere la ISSJ, acuzând maniera brutală și ilegală în
care Lazăr și-a instruit procurorii să facă cercetările în dosarul
Revoluției @ Bomba săptămânii părea să fie achitarea lui Tăriceanu
pentru acuzația de mită în dosarul în care Vântu îl turnase că i-ar fi dat
800.000 de euro ca să îl numească pe Liviu Mihaiu guvernatorul Deltei.
Se pare că banii au fost dați, dar au rămas la Bogdan Olteanu, care
gestiona atunci fondurile de campanie ale PNL @ Oricum, este o
lovitură pentru Iohannis, care nu mai poate utiliza formula „penalii de
la vârful puterii” pentru că deocamdată nu mai rămas decât unul @ Altă
bombă este excluderea lui Negulescu - Portocală din magistratură.
Culmea, tot pe semnătura finală a lui Iohannis, ca și revocarea Codruței
Kovesi @ Eurostat comunică faptul că în 2018 deficitul bugetar al
României a fost de 3% din PIB, exact cât trebuia ca să nu se sesizeze
Bruxelles-ul @ Scandalul de la AEP se amplifică. După ce procurorii
l-au acuzat pe Drăghici că ar fi stopat controlul la fondurile PSD,
gestionate tot de el, a intrat în morișca acuzațiilor și cel de la care
preluase mandatul - Daniel Barbu, candidat pe lista ALDE pentru
europarlamentare @ Insensibil la semnalele tot mai dure venite din
exterior, Parlamentul a adoptat modificările Codului Penal, atât cele
cerute de Curtea Constituțională, dar și câteva „suplimente cu dedicație”
- cum acuză Opoziția, beneficiară și ea pe fond a acestor modificări.
Culmea, chiar și Iohannis s-ar putea număra printre cei cărora le-ar
putea fi de folos blamatele motive de „încetinire a anticorupției” @
Considerându-se spălat de păcatele tinereții prin transferul distincției
primite de la GDS către victima sa de la Aiud, Augustin Lazăr vrea (cu
tupeu) ca Ministerul Justiției să îi ceară scuze și să-i ofere despăgubiri
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morale de un leu! Exact cât valorează el. Asta după ce a prezentat
raportul de activitate, plin de succese și realizări de pe urma cărora ar
fi meritat obișnuitul calificativ „foarte bine” din vremurile bune, și nu
cererea de revocare a lui Toader @ Președintele și-a pregătit cu atenție
lovitura nimicitoare prin care vrea să scoată complet din joc PSD. A
transmis mai întâi prin purtătoarea de cuvânt cele două întrebări (în
faptă vreo șase) pe care vrea să le pună „românilor” la „referendumul
său”. După care a revenit cu un mesaj filmat în care, scrâșnind din dinți,
a anunțat jihadul împotriva necredincioșilor care pun la îndoială
adevărurile sfinte din Coranul Penal și atentează la prestigiul imamilor
din Parchet care duc Războiul Sfânt al Anticorupției. În mesaj
ayatollahul de la Cotroceni a ridicat un colțișor de pe strategia sa de
răsturnare a Guvernului. Dacă românii vin la referendum și aprobă
întrebările din categoria „decât bătrân și bolnav, mai bine tânăr și
sănătos”, în marja constituțională a unui cvorum de 30%, el se consideră
îndreptățit să-i înlăture pe Penali și să pună mâna pe putere. Chiar de a
doua zi! @ Varianta asta de puci constituțional implică însă în liniște
condiții, de asemenea constituționale, care nu sunt chiar atât de simple,
indiferent dacă va primi binecuvântarea Bruxelului, a lui Timmermans
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și Weber personal @ Mișcarea cotroceană pare să îl fi luat prin
surprindere pe Dragnea, care constată admirativ că președintele s-a
mișcat repede: i-au trebuit doar doi ani ca să cloceasca întrebările! @
Răspunsul Puterii este una anti-Lazăr: pensiile deținuților politici vor
fi dublate. Nu e o problemă de buget, pentru că au mai rămas destul de
puțini @ A fost lansată oficial campania electorală: s-au înscris 13
partide și trei independenți, dintre care unul singur e mai cunoscut -
activistul unionist George Simion @ De Paște Ministerul Muncii a făcut
o surpriză pentru 40.000 de români cărora le-au fost trimise deciziile
de majorare a pensiei @ De la Bruxelles doctorul HC al SNSPA
Timmermans ne amenință - pe noi, românii, nu pe Dragnea și Dăncilă
- din nou cu articolul 7, iar președintele popularilor, neamțul Weber,
flutură flamura tăierii fondurilor de coeziune pentru nerespectarea
principiilor (ale lor) statului de drept. Sunt teme de campanie numai
bune pentru președinția Comisiei la care aspiră ambii. Unul cu mai puțin
succes, mai ales fără voturile europarlamentarilor.
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SĂPTĂMÂNA 18 (29 aprilie - 05 mai)
În plină secetă de materie primă pentru canalele de știri cu comentatori
abonați a căzut ca o bombă binefăcătoare accidentul suferit de
designerul Răzvan Ciobanu. Un accident straniu care a dat naștere la
sumedenie de ipoteze și a dat de lucru comentatorilor pe orice speță mai
bine de o săptămână. Singurele certitudini: Ciobanu venea de la o
petrecere din cluburile de pe Litoral(toată lumea știe ce înseamnă aceste
petreceri, mai ales de la naufragiul tonei de cocaină ale cărei resturi mai
sunt căutate încă), era un membru marcant al comunității LGBT (pentru
care cere protecție Comisia Europeană) și avea probleme financiare. Cu
toată strădania detectivilor amatori cauza morții sale a rămas una clară:
accident@ Printre efectele acestui accident se numără și semnalele
referitoare la necesitatea de a se analiza cu mai mult discernământ
efectele unor droguri ce ar putea fi folosite în scopuri terapeutice.
Semnalul dat de EBA în Parlamentul European încă din urmă cu vreo
10 ani, când aceasta a cerut legalizarea marijuanei, este preluat azi de
Tăriceanu și pus în discuție @ Monotonia weekend-ului a fost întreruptă
și de mesajul pe Facebook al ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu,
care a dat un ultimatum colegului său de cabinet Petre Daea cerându-i
să îi dea urgent afară pe cei responsabili de grindina care a afectat o
proprietate a sa din Prahova (zic gurile rele, dar noi nu credem)
nelansând suficiente rachete antigrindină. Unii observatori au sesizat
faptul că din precedentul său mandat la Ape și Păduri doamna Grațiela
ar fi trebuit să cunoască câteva lucruri elementare pe care colegul Daea
i le-a amintit cu amabilitate, între care și acela că rachetele sunt eficiente
până la 8.000 m altitudine și nu la 11.000, cât a fost de respectivul caz
și că nu te poți juca cu ele ca și cu artificiile pentru că în zonele unde se
cerea a fi trimise circulă aviația comercială pe care e păcat să o dobori,
pentru că atunci distruge definitiv proprietățile peste care cade @
Proaspăta interimară peste justiție Ana Birchall trage obloanele și
suspendă selecția pentru procuror general pentru că dânsa are o treabă
prin America @ A stârnit oarecare nedumerire faptul că premierul
Dăncilă a plecat la o reuniune a „noilor veniți” în UE de la Varșovia
însoțită de o numeroasă delegație evreiască care l-a cuprins pe
ambasadorul Israelului la București David Saranga și un grup de elevi
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de la liceul evreiesc Reut. Ulterior s-a aflat că împreună aceștia au
efectuat un „marș internațional al vieții” la lagărul de la Auschwitz @
Observatorii se întreabă (cu discreție) care este miza acestui parteneriat
intensiv cu Israelul și ce consecințe va avea el pe planul relațiilor cu
lumea arabă. Dar, mai ales, dacă merită o asemenea poziționare
tranșantă @ În sfârșit ministrul Meleșcanu se dezmeticești din picoteala
sa continuă și ia poziție: Ministerul de Externe se delimitează de
ultimele declarații ale ambasadorului Maior care a obrăznicit membrii
Comisiei SRI care au anchetat relația sa ocultă, de poliție politică, cu
Horia Georgescu de la ANI. Dar nu se delimitează de George Maior,
care de prea multă vreme ridică semne de întrebare vizavi de
apartenență lui. Anterior, chiar Tăriceanu se întreba pe cine mai
reprezintă acesta la Washington ? @ Pe 2 Mai Dragnea a anunțat
triumfător că „de azi 10 miliarde de euro sunt la dispoziția primăriilor”.
Opoziția însă se teme că primăriile ei vor primi mai puțini bani decât
cele ale puterii, cum dealtfel se întâmplă indiferent cine este la putere
@ Bronzat, optimist, în mijlocul fanilor săi, Mazăre a primit cu
indiferență vestea că a fost condamnat cu executare la 9 ani și 10 luni.
Se întreabă pe bună dreptate dacă nu ar putea executa la locul de muncă,
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în Madagascar @ Criza migrației în Europa. Eurostat constată că 7,5%
din populația Uniunii nu beneficiază de pașaport al țării în care trăiește.
România este pe ultimul loc și în acest clasament cu doar 0,6% străini și
nu e clar dacă e de bine sau de rău @ Sibiul se pregătește pentru summitul
UE de pe 9 Mai. Primăria a organizat o testare a utilităților constatând că
în caz de ploaie torențială orașul se inundă @ Viorica Dăncilă nu a fost
invitată la summitul sibian. Unii găsesc o explicație în faptul că România
nu poate fi reprezentată de un bărbat și de o femeie, ci doar de un bărbat.
Alții se întreabă dacă nu cumva o situație care nu a mai avut loc, aceea ca
summitul să se țină într-o țară care deține și președinția Consiliului, nu ar
justifica o dublă reprezentare. Cu atât mai mult cu cât România nu este
reprezentată la nivelul Consiliului Uniunii de Iohannis, ci de Dăncilă.
Oricum, este o situație delicată pe care Tusk este cel care va trebui să o
lămurească. Cu riscurile inerente @ Uite cum se întorc lucrurile: după ce
l-a tot amenințat pe Tăriceanu că îl dă afară din ALDE, zgubiliticul de
Verhofstadt rămâne el fără grup prin desființarea ALDEeu, în vederea
creării unei noi grupări parlamentare. Iar Tăriceanu rămâne cu brandul @
În sfârșit Iohannis are un contracandidat la președinție după modelul
ucrainean: actorul Bogdan Stanoevici, directorul Circului de Stat.
Cotroceni contra Globus! @ S-a confirmat un zvon care circula de câteva
săptămâni: Viorica Dăncilă s-a debarasat de „jandarmul” pe care Dragnea
i-l plasase la Victoria în calitate de consilier onorific. Anca Alexandrescu
a dispărut de pe ecranul Palatului Victoria, spre marea bucurie a celor pe
care îi lucrase...

SĂPTĂMÂNA 19 (06 - 12 mai)
Evenimentul săptămânii, întâmpinat cu speranțe și dezamăgiri de
politicieni și public, a plutit ca un nor toxic deasupra tuturor celorlalte
evenimente @ În Afganistan au fost răniți alți doi militari români. Într-
un accident de mașină, în interiorul bazei. Talibanii nu au avut nicio
vină @ Președintele și-a numit cu grăbire judecătorul SĂU la Curtea
Constituțională în persoana Siminei Tănăsescu, fosta sa consilieră,
demisionată după scandalul presiunilor asupra judecătorului Petre
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Lăzăroiu, al cărui loc îl și ocupă @ Petre Daea anunță, după ce s-a
consultat cu Dragnea, că subvenția la usturoi va crește de trei ori. În
nădejdea că și importurile din China vor scădea de tot atâtea ori @
„Sorin”, prietenul necunoscut al lui Băsescu, a fost condamnat la 5 ani
închisoare. Este vorba despre Blejnar, fostul șef al ANAF @ În fața
nedumeririlor lor legate de absența premierului la summit-ul sibian,
Iohannis ia atitudine și spune cu emfază că președintele este
reprezentantul țării în Consiliu. „Este summitul MEU!” @ În timp ce
Comisia Europeană revizuiește creșterea economică a României de la
3,8 la 3,3%, Comisia de Prognoză apreciază că aceasta va fi de 5,5% în
acest an @ Avem cu ce ne mândri la nivel European: suntem cei mai
buni la dans sportiv ! @ În fața reproșurilor legate de căderile de
grindină, ministrul Petre Daea face o precizare de bun simț: antigrindina
funcționează acolo unde sunt instalații. Iar instalații nu sunt încă peste
tot @ UDMR se pronunță ferm împotriva unei Europe cu mai multe
viteze. Una singură ajunge @ În sfârșit MAE s-a mișcat și a propus
rechemarea în țară ambasadorului Maior din SUA, acuzat de acțiuni de
poliție politică în Comisia SRI. Externele propun, dar Iohannis e cel
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care dispune @ Dosarul Mineriadei mai are de așteptat. Curtea de
Casație a constatat nulitatea rechizitoriului și l-a trimis înapoi la Parchet
@ Lui Iohannis poți să îi fluturi și un tramvai, că el tot despre Dragnea
și „guvernarea eșuată” vorbește. A făcut-o și la BEX-ul liberalilor, la
care a participat în calitatea sa de președinte echidistant @ Liberalii pot
să doarmă liniștiți: Guvernul a anunțat că nu a modificat condițiile de
desfășurare a referendumului. Mai ales cvorumul, de care se temeau
aceștia @ 21 de șefi de stat prezenți la Sibiu au semnat Apelul Comun
pentru Europa. Șase dintre state erau reprezentate de premieri care nu
aveau drept de semnătură @ De la o adunare populară Liviu Dragnea
transmite un mesaj cu tâlc: Celebrăm victoria asupra Germaniei!
Naziste, bineînțeles @ Iohannis face lumină în controversata chestiune
a admiterii în Schengen și a eliminării MCV: aici nu se discută așa ceva!
Dar unde? Tot el ne-a împuiat capul cu făgăduiala că președinția și
summit-ul vor însemna finalul suferințelor noastre europene, iar când
s-a evit prilejul, a pus batista pe țambal și a discutat generalități @ De
unde Carmen Dan concluzionează că se spală pe mâini precum Pilat.
Băiatul acela din Pont, trimis în Iudeea să îi ajute pe evrei să se integreze
în Imperiul Roman @ Iohannis dă replica spunând că treaba asta ar fi
trebuit să o facă chiar doamna Dan la reuniunile JAI, ignorând faptul
că pe perioada președinției nu se puteau face demersuri partizane la
aceste niveluri @ Președintele adresează Europei un apel patetic: săriți
frați europeni, asistăm la un asalt împotriva statului de Drept! @ Iar
frații răspund cu promptitudine, de la reuniunea popularilor
transformată într-o veritabilă tribună a mesajelor antiromânești @
Robert Daul, uitat în fotoliul de președinte, se burzuluiește și dă
asigurări bieților liberali că „nu o să lăsăm acțiunile PSD și ALDE să
strice luminosul viitor al României” @ La rândul, Manfred Weber, care
se și vede șef al Comisiei (deși mai e mult până acolo, dacă e să ne luăm
după Macron) îi atenționează pe români că socialiștii și aldiștii din
România nu au nici un rol în partidele de la nivel european și că, prin
urmare, nu are niciun rost să fie votați, în timp ce liberalii ar ști ce să
facă cu voturile @ Mutter Angela dă un mesaj mai optimist: este o zi
importantă pentru președinția României - zice dânsa, fără să se
precizeze de ce @ De prin țară, pe unde participă la mitinguri, hărțuită

70 /  aMOS News

Carte_andronic 7 day 2020 nou.qxp_Layout 1  20/02/2020  11:30  Page 70



de batalioanele de asalt „drogate”ale opoziției, Viorica Dăncilă spune
ca a avut solicitări pentru a se întâlni cu omologi prezenți la summit,
dar că nu le-a putut onora din motivele știute @ După șuetele la nivel
înalt și fotografiile de familie, liderii prezenți la Sibiu au semnat o
declarație pritocită la Berlin, dar la care a contribuit „un pic” și neamțul
nostru, cu angajamente generale și pe termen lung. Valabile pentru
viitoarele Comisii și Consilii @ Comentatorii au apreciat declarația ca
o frecție la ambele picioare de lemn ale actualei Uniuni @ O veste din
Madagascar: Mazăre a fost reținut de autorități. Pentru a fi extrădat
malgașilor trebuie să li se trimită o traducere a celor 500 de pagini ale
dosarului, în doar două zile! @ Ceva din disputele din spatele ușilor
închise ale se summit-ului a răzbatut în presă. Macron declară ritos că
nu e de acord cu actualul sistem de numire a șefului Comisiei pentru că
alegerile europene vizează persoane și nu grupări de partide. Adică
românii, fie ei și liberali, nu îl votează pe Weber @ CNSAS a descoperit
noi documente din care reiese că Băsescu a făcut poliție politică. Acesta
le dă cu tifla: nu am semnat nimic! Nu zice că n-a făcut, dar că lipsește
dovada @ MADR și Bio România au semnat un acord prin care se va
reduce TVA la produsele alimentare românești de la 9 la 5% @ Revenit
la preocupările sale cotidiene, Iohannis reclamă la CCR modificările
Codului Penal. Între timp mai participă la noi lansări ale celei de a treia
sa cărți. La Iași, unde Toader i-a refuzat accesul la Universitate, a fost
nevoit să se ducă la Teatru ca să dea autografe. Ministrul Breazu s-a
întrebat retoric cine a scris de fapt cartea și cu ce bani a fost tipărită,
dar n-a primit nici un răspuns.

SĂPTĂMÂNA 20 (13 -19 mai)
Tribunalul București a pronunțat sentința în dosarul doctorului Oprescu,
pentru luare de mită (în afacerea cimitirelor), fostul primar fiind
condamnat la patru ani închisoare cu executare. Pardon, la 5, pentru că
judecătorul a greșit socoteala inițială @ Comisia Europeană, unde acum
se face ordine și oficialii și strâng lucrurile personale de prin birourile
pe care le vor părăsi într-o lună, a transmis României un anunț oficial
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privind posibilitatea declanșării mecanismului împotriva sa în cazul
nemodificării modificărilor la Codul Penal - cele care nu convin
opoziției române de la Bruxelles @ ANCOM-ul lui Grindeanu (ce bine
a căzut băiatul din fotoliul de premier!) anunță că România dispune de
5 milioane linii de internet, dintre care două milioane prin fibră optică
- mai mult decât în țări dezvoltate @ Pentagonul ne-a trimis 12 avioane
F-16 la Câmpia Turzii. Din același model cu cel căzut deunăzi peste un
hangar din LA @ Viață grea de interimar pentru Ana Birchall, la Justiție.
A trebuit să bage viteză în funcționarii ministerului care au avut de
tradus în două zile un dosar de 500 de pagini pentru a fi trimis în
Madagascar, ca să îl putem repatria pe Mazăre @ Ambasadorul
Palestinei a făcut un anunț surprinzător: a salutat decizia Guvernului
României de a nu muta Ambasada la Ierusalim, după cum tocmai
discutase cu Liviu Dragnea @ Iohannis iese la rampă cu un anunț
stupefiant: a decis să se sărbătorească „Anul omagierii
anticomunismului” cu șase luni înaintea celei de a 30-a aniversări a unui
eveniment care, cel puțin din perspectiva procurorilor lui Lazăr, n-a fost
revoluție, ci lovitură de stat. Anunțul a fost întâmpinat cu proteste și
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ironii, ba chiar și cu refuzuri de participare la festivitățile programate,
încât după doar trei zile președintele a fost nevoit să renunțe la nefericita
idee cu puternic iz electoral personal @ Guvernul a venit prompt cu o
contrapropunere: lansarea programului „30 de ani de la Revoluție” @
Ministrul Justiției din Madagascar a comunicat autorităților române că
îl vor expulza pe Mazăre, deoarece nu doresc ca autoritățile lor să se
molipsească de corupție. Dacă nu s-au molipsit deja, în anul în care
fostul primar constănțean le-a frecventat @ Intr-un vârtej de măsuri de
sprijinire a agriculturii, guvernul anunță reducerea TVA la produsele
Bio de la 9 la 5 la sută. Rămâne să se stabilească o grilă de măsurare a
sănătății produselor @ Între timp piața agroalimentară este invadată de
legume pline de substanțe chimice și de pește din Italia și Spania (unde
nimeni numai consumă pește de apă dulce) infectat cu mercur @ Viața
ușoară a polițiștilor de la Circulație a luat sfârșit: de acum înainte vor
trebui să lupte cinstit cu viteziștii, fără a mai ascunde radarele prin
boscheți și în mașini fără marcaje @ Vine și replica lui Dragnea la
anunțul ambasadorului palestinian: nici vorbă să se fi ajuns la un acord
de de ne-mutare a ambasadei. Deocamdată ambasada rămâne unde este,
la fel ca și intenția Guvernului de a muta @ O veste care umple de
mândrie piepturile guvernanților și de fiere opoziția: PIB-ul României
a crescut în primul trimestru cu 5%! Nici pomeneală să scadă, cum
sperau ai lui Iohannis @ Când toată lumea uitase de chestia asta,
președintele a transmis la Guvern motivarea refuzului de numire a celor
trei miniștri propuși de Dăncilă. Deși acum nu mai are nici o importanță.
Inconsecvența președintelui devine proverbială: o lasă moale cu
explicațiile și se grăbește cu aniversările @ Petre Daea a participat la o
nouă reuniune a Consiliului Agrifish la Bruxelles, unde deja se simte
ca la el acasă, în calitatea sa de președinte interimar al Consiliului @
Corina Crețu joacă de zor la două capete: în calitate de comisar
european aprobă cu generozitate fonduri europene destinate României,
iar în cea de candidat europarlamentar al Pro România critică
încetineala cu care se absorb aceste fonduri @ APIA a încheiat la termen
pentru al treilea an la rând campania de primire a cererilor de subvenții
europene @ Răzvan Cuc, acest Pristanda al Guvernului Dăncilă,
numără kilometrii de autostrada ai guvernării ca pe steaguri. Lui îi ies
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tot 115 @ Eșec scump plătit (cu milioane de euro) la Eurovision. Toată
campania incendiară a TVR s-a finalizat printr-un „fâs” de zile mari @
Isărescu ridică din umeri neputincios: sigur că inflația de 4% nu e bună,
mai ales că e mai mare decât cea țintită. Dar asta e... @ Iohannis și-a
lansat și la Timișoara cartea. Din păcate, sala a fost cam goală, așa că
nu se poate aștepta la încasări de pe urma cărora să aibă rezultatele de
la meditații. Cu banii luați pe cele trei cărți abia dacă ar mai putea
achiziționa - legal - un apartament @ Veste proastă pentru evazioniștii
români: nu își vor mai putea ascunde banii în Aruba, Barbados și
Bermude! @Aflat în vizită de lucru prin țară în compania liderului PSD,
Petre Daea a promovat la Călărași proiectul unui sistem de irigare bazat
pe energia verde, cu panouri solare fotovoltaice @ Unionistul George
Simion, candidat independent la europarlamentare, a fost agresat de
extremiști maghiari care acopereau cu saci de gunoi crucile eroilor
români din cimitirul din Valea Uzului @ Corupție la vârf în Austria,
această adversară înfocată a corupției altora. Vicepremierul a fost dat
în vileag făcând promisiuni rușilor, printr-o interceptare provocatoare
de genul celei aplicate lui Severin. Prin urmare guvernul demisionează
și au loc anticipate...

SĂPTĂMÂNA 21 (20 - 26 mai)
Săptămâna a stat sub semnul unei neobișnuite intensități a campaniilor
pentru europarlamentare și pentru suplimentul prezidențial mascat sub
forma unui referendum cu trei întrebări în două @ În timp ce liberalii,
talonați de Iohannis în calitate de susținător (că membru nu poate fi) s-
au întrecut în mitinguri triumfaliste cu angajamente greu (dacă nu
imposibil) de ținut, PSD a preferat „vizitele de lucru” ale liderilor
Dragnea și Dăncilă, însoțiți de cei mai merituoși miniștri, în cursul
cărora s-au evocat viitoarele măsuri guvernamentale menite să
întărească poziția Executivului @ Un motiv de gâlceavă l-a constituit
prezența în două emisiuni consecutive „Viața satului” de la TVR a
„binomului” Dragnea-Daea în care s-a vorbit despre domeniul cel mai
performant al guvernării - agricultura - emisiuni care au avut o audiență-
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record, ceea ce i-a pus pe gânduri și pe liberali lui Orban (cât vor mai
fi ai lui) și pe plusiștii lui Cioloș, care s-au grăbit să reclame la CNA.
Fără efecte însă @ Debutul ultimei săptămâni dinaintea euro-
referendumului a stat sub semnul așteptării înfrigurate a deciziei
instanței din celebrul dosar „Bombonica fără bombonică”, cea care
urma hotărască cursul multor lucruri. Dragnea a mai primit însă o
săptămână de amânare, ceea ce a amestecat speranțele partizanilor săi
cu exasperarea adversarilor. Și ce adversari! @ Unii, precum agitatul
Verhofstadt, se pregăteau chiar să salute la un miting liberal de la
București „noul curs” al democrației române @ În absența răspunsului
la o întrebare care dăinuie de vreo doi ani, canalele de știri s-au năpustit
asupra subiectului „repatrierii” lui Mazăre. Iohannis s-a simțit chiar
dator să facă o paralelă (cam deplasată, dar pe potriva umorului său)
între acesta și importurile de mazăre din Madagascar @ Viorica Dăncilă
a fost întrebată pe la una dintre întrunirile la care a participat cu
entuziasm, dacă votează și la referendum. „Desigur!” - a răspuns dânsa,
spre stupoarea propriei tabere. „Și la europarlamentare și la
referendum”. După câteva zile, când a realizat că a făcut o nouă gafă, a
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nuanțat: „Particip, dar nu votez” @ În timp ce Iohannis a ajuns parcă la
apogeul campaniei sale prezidențiale, din care referendumul face parte
integrantă, PSD nu a dat încă niciun răspuns privitor la candidatul său.
Dragnea a intervenit însă cu o precizare sibilinică: Veți afla în seara
alegerilor! @ Puhoi de speculații pe această temă, între care cea mai
pertinentă pare a fi aceea că își va anunța propria candidatură, spre
dezamăgirea lui Tăriceanu, în scopul unei duble lovituri: dacă e achitat,
pleacă din bloc-starturi în campanie. Dacă e condamnat, va putea spune
că este împiedicat să candideze de către statul paralel @ Șoc și groază
în coaliție: UDMR a anunțat, brusc, că rupe protocolul de colaborare,
ceea ce pune majoritatea în situația de a avea un echilibru fragil. Hunor
declară că, oricum, avea de gând să facă acest lucru după alegeri, dar
anunțul precipitat a fost determinat de „represaliile” împotriva etnicilor
maghiari care au îmbrăcat în saci de gunoi crucile eroilor români din
cimitirul din Valea Uzului @ Convocat pentru a fi audiat de către Secția
de Investigare a Magistraților în dosarul (unul dintre ele) Codruței
Kovesi, ambasadorul Maior a anunțat că nu poate reveni în țară pentru
că este bolnav. N-a precizat despre ce boală este vorba, dar bănuim că
este una de care suferă și Iohannis @ La câte belele are Vâlcov pe cap,
doar asta îi mai lipsea: să fie anchetat de DIICOT pentru
„deconspirarea” pe Facebook a unui protocol secret dintre SRI și
Parchetul General, protocol deja declarat de Curtea Constituțională ca
neconstituțional @ După un veritabil tur de forță în cizme de cauciuc
prin culturile din țară, ministrul Petre Daea a fost întrebat și el de
reporteri curioși dacă votează la referendum. A răspuns cu skepsis că,
din principiu „ocolește inutilitățile” @. Urmările dezastruoase ale taxei
auto, aplicată cu încăpățânare, în ciuda avertismentelor Comisiei
Europene, face un gol în bugetul actualei guvernări care e nevoită să
returneze cu dobândă plusul din bugetul Guvernului din 2005-2008.
Finanțele au anunțat că vor mai înapoia 700 de milioane din cele câteva
miliarde, în timp ce autorul nefericitei măsuri nu scoate un cuvințel. El
s-a aflat la primire, dar este acum și la retur @ Adevărat cutremur la
Academia de Poliție, după ce rectorul Iacob Adrian și prorectorul Mihai
Marcoci au fost puși sub control judiciar pentru instigarea unui
subaltern care a amenințat pe ziarista care îi demascase că și-au copiat
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lucrările de doctorat - un fenomen destul de comun în mediul respectiv
@ Klaus Iohannis a plecat la Bruxelles, la reuniunea informală în care
membrii Consiliului vor împărți „frățește” (pe rețeta salamului de
porumbel) funcțiile viitoarei Comisii, care nu va mai avea un președinte
ales de către grupurile de partide din Parlament, cum s-a întâmplat cu
Juncker @ Alți cinci militari români au fost răniți în Afganistan, unde
noi am ajuns la solicitarea americanilor, care între timp au plecat acasă
lăsându-ne acolo. Ca să se pregătească pentru Iran, probabil @ Weekend
plin de coduri de vijelii, ploi torențiale, grindină și inundații @ După
eșecul de la Crăciun, Rabla pentru electrocasnice cunoaște un succes
fulminant, voucherele fiind epuizate în câteva ore. Termenul scurt dat
pentru achiziții (de numai două săptămâni) riscă să îi lase pe mulți dintre
amatori cu buzele umflate, pentru că dealerii agreați nu vor dispune de
toată marfa solicitată în această perioadă @ Gala Capital a desemnat-o
pe Anca Vlad drept „cea mai puternică femeie de afaceri”. Pe bună
dreptate.
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SĂPTĂMÂNA 22 (27 mai - 02 iunie)
După Exit Poll-ul de duminică seară, în care institutele de sondaje au
dat, prudente, un rezultat de egalitate, păstrând totuși pe primul loc
partidul de guvernământ, marea surpriză a reprezentat-o procentul
realizat de USR/Plus, aproape la paritate cu primii doi competitori. Ba,
nu puțini erau cei care luați de val pariau că după numărătoarea integrală
emulii lui Cioloș și Barna s-ar fi putut clasa chiar pe primul loc. Cele
trei partide se permutau pe spațiul a două procente în marja cărora au
și rămas în cele din urmă @ Marele succes al zilei a fost însă interpretat
a fi referendumul lui Iohannis, care își atinsese pragul de cvorum încă
după prânz, situație în care nu mai conta dacă cei care votaseră erau de
acord sau nu cu cele două sau trei întrebări prezidențiale, care aveau
practic rol de decor @ După închiderea urnelor pe micul ecran au
început să se perinde învingătorii - nu mai puțin de cinci, pentru că și
Ponta și Băsescu și Hunor și -au anunțat victoria prin trecerea pragului
@ Marea surpriză a rămas ratarea ALDE, care nu va mai trimite la
Bruxelles cele două doamne ale sale, Weber și Nicolai @ Cât despre
PSD, și-asumat prin Dragnea eșecul - teoretic în opinia acestuia - pentru
că guvernarea trebuia să meargă mai departe @ Peste toată hărmălaia
s-a auzit ca un tunet vocea președintelui care a decis că „PSD trebuie
să plece” și că „moțiunea populară” trebuie să își demonstreze efectele
aproape imediat @ Nu a fost prea clar cum, dar specialiștii în
dezinformare prezidențială au estimat că vor urma manifestații de
protest violente menite să o alunge pe Viorica Dăncilă de la Palatul
Victoria @ La conferința de presă de după vot Dragnea nu a mai
anunțat, așa cum promisese, dacă va candida sau nu la prezidențiale,
îndoindu-se „că va fi lăsat”, dar a lansat candidaturile eventuale ale lui
Firea sau Tăriceanu @ A doua zi numărătoarea voturilor a stabilit
ierarhia finală: PNL a venit pe primul loc, urmat de USR/Plus și cu PSD
pe ultima treaptă a podiumului @ Semnificația votului nu era însă
limpede atâta timp cât ultima necunoscută nu era dezvăluită: soarta lui
Dragnea. Care a fost pecetluită a doua zi de sentința instanței Înaltei
Curți care l-a condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni cu executare. @ A
fost semnalul așteptat de Iohannis pentru a proclama: „A câștigat
România Europeană, în care hoții stau la pușcărie!”. Iar nevinovații cu
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probleme locative albite de procurori binevoitori stau la Cotroceni... @
Firea s-a declarat surprinsă de declarația lui Dragnea cum că ar fi bună
de prezidențiabil, dar nu a comentat @ Printre primele efecte ale celor
două evenimente pentru PSD a fost și anunțul Vioricăi Dăncilă că nu
doar că nu avea de gând să demisioneze, dar va face și curățenie în
Executiv și partid, de unde oamenii lui Dragnea pleacă. Și Anca
Alexandrescu și Codrin Ștefănescu și Darius Vâlcov. Președinția
executivă a Partidului este transferată „disidentului” Paul Stănescu, iar
fostul „locotenent” a lui Tudose, Ciolacu, preia președinția Camerei
Deputaților, funcție la care jinduia Raluca Turcan @ Printre schimbările
cu semnificații se numără și aducerea în locul lui Vâlcov a fostului
administrator de la Hidrotehnica, Remus Borza @ Vechii activiști simt
nevoia să se regrupeze pentru a nu lăsa partidul de izbeliște. Fostul
premier Năstase anunță crearea unui „grup de sprijin” din care urma să
facă parte specialistul în „organizatoric”, Cozmâncă @ În toiul
analizelor și proiectelor Iohannis pleacă la reuniunea informală a
Consiliului European unde urmau să se discute funcțiile din viitoarea
Comisie și modul în care vor fi repartizate între cei mari. Discuțiile din
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acest forum l-au îngrijorat pe Manfred Weber, care din câștigător detașat
se vede dat la o parte de opoziția lui Macron @ După eliminarea
„cuiului lui Pepelea” - Dragnea, adversarii acestuia fac coadă la Victoria
să își asigură serviciile lui Dăncilă. Primul a fost chiar ambasadorul
Klemm, care nu mai spera să-i supraviețuiască fostului lider PSD @
Dăncilă face apel la foștii lideri și membrii de partid, excluși sau nu, să
revină și să pună umărul la reconstrucție. Unul dintre aceștia este
Geoană care se lasă însă cam greu, deși e nerăbdător să reintre în cărți
@ Șoc în Senat: plenul recomandă avizul pentru urmărirea penală a lui
Tăriceanu! Mulți văd cum i se sapă și acestuia groapa, alături de fostul
său aliat @ Aflat pe cai mari, Iohannis face nazuri la greu și anunță că
nu îl vrea pe Corlățean la „parteneriatele strategice”. Nu vrea pur și
simplu. Și nici nu trebuie să-i dea explicații unei Dăncilă timorate @ A
sosit în vizită la Victoria și CEO-ul Băncii Mondiale, Kristalina
Georgieva, despre care se zice că ar putea să îi succeadă lui Juncker la
comanda Comisiei @ Băsescu, realist cum e el, nu vede nici o șansă ca
opoziția, chiar învingătoare la europarlamentare, să adune voturile
necesare unei moțiuni de cenzură @ Vizita Papei Francisc este
evenimentul major al sfârșitului de săptămână. Aflată parcă sub zodia
Vărsătorului, incursiunea papală prin Grădina Maicii Domnului este
învăluită de o puternică emoție populară.

SĂPTĂMÂNA 23 (03 - 09 iunie)
Crește în amploare, odată cu validarea sa ca europarlamentar, scandalul
declanșat de ultimele descoperiri ale cercetătorilor de la CNSAS care
atestă că Băsescu a făcut poliție politică turnîndu-și colegii la Secu încă
din anul întâi de facultate. Fostul președinte, prins cu mâța minciunii
în sac, reacționează după modelul Elena Ceaușescu: „Dovada!”. Nu
zice că n-a turnat, ci că nu există semnătura lui pe niciun act dintre cele
pe care apare pseudonimul „Petrov” @ DNA i-a trimis în judecată pe
niște bulgari care după ce au câștigat o licitație europeană, au fraudat
fonduri de la APIA în valoare de 45 milioane euro. Aceștia mai au în
proprietate doar o garsonieră la Sofia. Bună și aia pentru vreo
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reprezentanță @ Vâlcov a demisionat lăsând în urmă deranjul unei
ordonanțe buclucașe și câteva numiri dubioase în funcții de conducere
la ANAF și CNAS @ Instanța a amânat din nou sentința în dosarul lui
Toni Greblă, acuzat de DNA că a încălcat... embargoul instituit de ruși!
Recunoștința lui Putin e asigurată pentru Codruța @ Grijulii, liberalii
au definitivat textul unei moțiuni de cenzură. Mai rămâne doar
amănuntul de strângere a voturilor necesare @ Publicarea rezultatelor
finale ale referendumului lui Iohannis dă la iveală o curiozitate. Acesta
a avut succes doar prin participare, altminteri cele două întrebări
încuietoare primind câte un milion de „NU”-uri @ După o ciudată
recomandare a Comisiei, plenul Senatului a respins solicitarea DNA de
a-l cerceta pe Tăriceanu pentru o acuzație de luare de mită. Se vorbește
în spatele ușilor închise despre un târg secret: salvarea președintelui
Senatului în schimbul renunțării sale la candidatura pentru prezidențiale.
Firele afacerii duc spre cercuri apropiate Cotrocenilor @ Lovit în
amorul său propriu social democrat, Adrian Năstase lansează un apel
de salvare... națională a PSD, cu o serie de propuneri logice. Prezumtivii
salvatori nu s-au grăbit însă să îl semneze. Se gândesc că ar mai putea
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pluti așa cum e, ciuruit și fără cârmă @ După demisia lui Vâlcov au
urmat logic demiterile Mihaelei Triculescu de la ANAF și a șefei puse
tot de el de la CNAS @ Tariceanu respectă înțelegerea secretă și anunță
că candidatura sa la prezidențiale „nu mai intră în discuție”. Fără alte
cuvinte @ Dăncilă se duce la Bruxelles ca să se împace cu Juncker și
Timmermans, jucând în trei tontoroiul pe mormântul (politic) al lui
Dragnea @ A fost prins în cele din urmă - neapărat în prezența șefului
Poliției Române- criminalul polițistului, găsit în aceeași casă care mai
fusese cercetată fără succes cu vreo două zile în urmă @ Marele rentier
al fotbalului românesc Mircea Sandu a fost trimis în judecată alături de
soție pentru o substanțială mită primită de la o firmă căreia i se oferise
un contract generos cu Federația @ Lui Iohannis îi este greu să găsească
o „calificare” pentru decizia Senatului în cazul Tăriceanu. Ce vreți, e
profesor de fizică nu de română. A vrut probabil să spună „calificativ”,
pentru că de calificarea legală necesară Senatul dispunea @ Grăbit să
culeagă roadele celebrului sau referendum, președintele a și lansat o
rundă de „consultări” cu partidele ca să pună în practică rezultatele.
Dacă ar trage cu ochiul la referendumul lui Băsescu ar putea observa
câți ani au trecut de când nu se aplică prevederile acestuia, mult mai
consistent votat decât al său @ Și ca să nu piardă ocazia, acuză
(preventiv) PSD că ar intenționa să îi pună bețe în roate @ Cum-necum,
parcă să le facă în ciudă proorocilor crizei, euro a scăzut la cel mai de
jos nivel din ultimele patru luni - cele mai agitate @ Zegrean își dă din
nou cu părerea, fără să i-o ceară nimeni, afirmând un lucru bine știut:
nu vor fi în veci alegeri anticipate în România! Ghici de ce? @ Scăpată
de obsesia anti-europeanului Dragnea, alianța socialiștilor europeni
(PES) anunță că „dezgheață” relațiile cu PSD. Are mare nevoie de
voturile acestuia de la Parlamentul European @ În noianul de activități
din marja președinției Consiliului, Bucureștiul a găzduit Reuniunea
informală a AGRIFISH, poate cea mai completă și mai de succes
manifestare din agenda Europeană. Cei 27 de miniștri ai agriculturii
prezenți la București au subliniat meritele omologului lor român în
rezolvarea unora dintre dosarele critice ale agriculturii aflate în prag de
schimbare a politicii agricole comune. Prin culise fel de fel de veleitari
îi cântă prohodul lui Petre Daia, dornici să îi ia locul. fără a avea

82 /  aMOS News

Carte_andronic 7 day 2020 nou.qxp_Layout 1  20/02/2020  11:30  Page 82



competența lui @ Trezorierul PSD Mircea Drăghici, un alt om de al lui
Dragnea, și a dat demisia ca să se poată ocupa în liniște de dosarul său
de la DNA @ Iohannis transmite prin poștă partidelor textul unui pact
pe care le somează să-l semneze pentru a realiza un Acord Național în
probleme care îl interesează pe el. Un adevărat ultimatum bazat doar
pe impresia câștigării unor alegeri la care nu a participat @Stănescu,
președinte executiv post Dragnea, își dă cu părerea că viitorul candidat
la președinție ar putea fi și din afara partidului. Pentru că în interior nu
prea mai există candidați liberi de contract cu justiția @ Producătorii
de țigarete, printre cei mai importanți contributori la buget, acuză o
propunere legislativă radicală ce vizează desfacerea produselor din
tutun, inițiată „neetic și la limita legii” de către personaje afiliate ONG-
urilor finanțate de Bloomberg și Soros @ Pe ultimii metri ai guvernării
sale, Comisia Europeană lansează trei proceduri de infringement contra
României @ După întâlnirea cu o delegație a FMI, Dăncilă a declarat
că „vom continua programul de guvernare în beneficiul românilor”. Nu
despre asta era vorba... @ Ion Iliescu, 89 de ani, a fost externat după o
săptămână de spitalizare în urma unei stări febrile @ Exact cam la vreo
două ore după expirarea interimatelor, Iohannis a semnat decretele de
numire a trei dintre cei patru miniștri înlocuiți. Pe Corlățean l-a lăsat
pe dinafară, pe motiv că „nu se bucură de o reputație neștirbită”. Uite
cine vorbește! @ FMI recomandă României moderație fiscală în
aplicarea politicilor monetare. Nu e pentru prima dată. Și nici pentru
ultima... @ Firea recunoaște că Primăria Capitalei se află în faliment
nedeclarat, cu un minus în buget de un miliard de lei. Chestia asta a
luat-o și pe ea prin surprindere, după aproape trei ani de mandat @ În
urma controverselor din CExN Paul Stănescu și-a dat demisia din
funcția de președinte executiv. Din motive personale, nu altele @ Mare
scandal pe tema pierderii locului de membru nepermanent în Consiliul
de Securitate al ONU, la care candidase România. Iohannis zice că din
cauza lui Dragnea și Dăncilă, cu dragostea lor subită față de Israel, iar
PSD replică prin faptul că președintele este responsabil de politica
externă și n-a făcut nimic în acest sens, fiind preocupat cu ațâțarea
încăierării interne. Oricum, nu am pierdut mare lucru, poate doar
privilegiul de a ridica din când în când mâna @ Disputa dintre adepții
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unui congres PSD rapid și ai unuia mai domol a fost tranșată de premier:
va avea loc pe 29 iunie. Boală lungă moarte sigură @ După intervenția
unor oficiali maghiari în disputele de la Cimitirul Eroilor din Valea
Uzului , Viorica Dăncilă a transmis un mesaj în care le solicită ferm
acestora să respecte simbolurile statale ale României și normele de
ordine publică @ Doliu în tenisul românesc: Halep a fost pur și simplu
măcelărită la Roland Garros de o adolescentă (17 ani) americano-
rusoaică. Nemaicâștigând de mult timp vreun turneu, campioana noastră
a ieșit din clasamentul primelor 10 @ Inexistentul fotbal românesc a
ratat ultima șansă de calificare la turneul final pe care îl vom găzdui și
noi în 2020, obținând decât un punct în fața norvegienilor. O
CONTRAperformanță notabilă!

SĂPTĂMÂNA 24 (10 - 16 iunie)
Criminalul care a împușcat un polițist s-a sinucis în arest sub ochii
colegilor celui ucis @ Eliberată de teroarea dădăcelii politice a lui
Dragnea, Viorica Dăncilă dă declarații la presă de bunăvoie și fără
supravegherea Ancăi Alexandrescu. Spune că nu vrea să îl judece pe
fostul ei șef, că erau foarte multe lucruri cu care nu era de acord, dar nu
putea să li se împotrivească @ Tot mai des acuzat de eșecul (sau de
succesul?) alegerilor euro-referendale, Meleșcanu aduce în sprijinul său
ideea că în loc de un singur scrutin au fost două, cu aceeași dotare și cu
aceiași oameni. În afară de faptul că pe perioada pregătirilor Iohannis
nu s-a interesat niciodată de starea, deși el era responsabil din punct de
vedere constituțional @ Aflat în formă europeană, pe toată perioada
președinției Consiliului, Petre Daea a adăugat responsabilităților sale
curente organizarea unui important simpozion internațional pe teme de
pestă porcină, având de gând chiar să înființeze un institut de cercetări
pentru maladiile transfrontaliere @ Premierul spune că nu are de gând
să abroge mult hulita OUG 114, dar câteva modificări în textul ei vor fi
necesare @ CEC Bank a raportat cea mai bună performanță de business
a sa din ultimii 11 ani, la care o contribuție (nerecunoscută) a avut fostul
președinte Radu Grațian Ghețea, proaspăt debarcat de Teodorovici @
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În liniștea căminului și în tihna Universității ieșene Tudorel Toader și-
a pus pe hârtie toate frustrările din perioada în care a fost ministru și
le-a dat la Facebook. Principala vină pentru care a fost remaniat, zice
el, este refuzul de a fi dat Ordonanța care îl interesa pe Dragnea @ Aflat
din nou pe cai mari europeni Traian Băsescu îl atacă violent pe
Timmermans în legătură cu poziția sa față de criza din Basarabia:
„Bietul cabotin stă ascuns în birou și nu mai zice nimic!” @ Veste mare
și importantă - dacă se va dovedi și adevărată: căpitanul Cook al
Transporturilor anunță semnarea contractului pentru realizarea liniei de
cale ferată până la Otopeni! O operațiune care putea fi făcută de cel
puțin 25 de ani (doar trei km în plus față de ceea ce există fiind
necesari), dar care fiind prea ieftină nu prezenta interesul necesar
șpăgilor din domeniu @ Cât pe ce să rămână orfană la Bruxelles, Pro
România s-a lipit până la urmă de familia democrațiilor europeni, după
ce a fost refuzată de noua formațiune creată de Macron, la care a aderat
USR/PLUS @ În ce hal de decădere a ajuns Iohannis dacă a putut să
facă gestul iresponsabil de a lăuda PSD pentru cele 100 dosare europene
închise pe parcursul președinției. A fost probabil ceva similar cu
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înghițitul unei broaște @ UDMR se răzbună pentru turnura
evenimentelor din Valea Uzului, anunțând că semnează și susține
moțiunea liberală, după ce Hunor s-a asigurat că și așa moțiunea nu are
șanse de succes @ După ce inițial a respins ideea venirii la putere în
situația în care Iohannis ar fi reușit să alunge PSD printr-o „moțiune
populară” violentă, pe motiv că formațiunea nu are încă proiect și
structuri, Cioloș s-a răzgândit și zice că ar putea totuși să își asume
guvernarea @ Deși a fost avertizată de Iohannis să nu îi treacă prin cap
să mai dea vreo ordonanță, Dăncilă anunță că va face acest lucru în
privința Codului Administrativ @ Nici Orban nu mai știe a câta moțiune
este cea pe care a reușit să o depună, după „discuții cu toate formațiunile
politice”, discuții despre care nu se știe la ce au servit. Asta în condițiile
în care aritmetica parlamentară arată că unu plus unu fac doi și nu trei,
cum încă mai crede el @ Cu fiecare zi care trece de la ieșirea din jocuri
a lui Dragnea, Viorica Dăncilă se dovedește o mână de fier într-o
mănușă de catifea: după ce l-a înlăturat pentru a doua oară pe Paul
Stănescu (care voia un congres „întârziat”, ca să își poată strânge oastea
județeană) a decis data congresului - 19 iunie - și anunțat că are de gând
să candideze la șefia Partidului @ Problema prezidențialelor rămâne în
ceață. În afara lui Iohannis și al candidatei-surpriză a lui Voiculescu, nu
s-au mai făcut anunțuri demne de băgat în seamă. PSD intenționează
să facă un congres special în acest scop și cu siguranță că nu va fi Șerban
Nicolae alesul @ La împlinirea a 60 de veri (și cu cinci până la pensie)
Iohannis și-a făcut cadou PACTUL care așteaptă în continuare
semnături care nu vor veni @ După câte a înghițit din partea primului
om din stat, cel de-al doilea, Tăriceanu, se răzbună aplicându-i o
etichetă greu de răzuit: „Trântor solemn” @ După ce evenimentele de
la Chișinău au fost privite peste gard, președinția s-a dumirit și a realizat
că ar trebui să intervină trimițându-l acolo pe Aurescu, taman la spartul
târgului. Când partida se tranșase de către americani în colaborare cu
rușii @ Comisia Europeană avertizează România că „soluția salarială
este prea mică în raport cu productivitatea” @ Agricultura continuă să
fie cel mai serios alimentator al bugetului cu fonduri europene. Tocmai
au intrat 88 de milioane de euro pentru plăți la APIA și AFIR @ Tot
Comisia Europeană, pe final de mandat, ține să ne atragă atenția că
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suntem pe ultimul loc la investițiile în infrastructura de transporturi. Nu
aflaseră încă despre trenul de Otopeni @ Viorica Dăncilă începe să aibă
curiozități. Între altele vrea să știe cum și pe ce a cheltuit trezorierul-
minune Mircea Drăghici banii partidului. Se pare că DNA a aflat
înaintea ei @ Șoc și groază: atac cibernetic la Curtea Constituțională!

SĂPTĂMÂNA 25 (17 - 23 iunie)
O veste bună din Germania, care marchează reciprocitatea dintre statele
noastre: în timp ce noi avem un președinte neamț, nemții au un primar
român, la Gorlitz, în Est. Este trompetist de meserie, îl cheamă Ursu și
a emigrat din 1990, odată cu părinții lui Iohannis @ Noul proiect
antitutun al useriștilor fără mamă/fără tată lovește un întreg sector
producător de PIB și vreo 4 milioane de români care au dreptul să
considere că pot face ce vor cu sănătatea lor @ La Curtea
Constituțională, proaspăt înnoită cu trei membri (dintre care doi fără
experiență constituțională, dar cu pile pe la Parlament) au avut loc
alegeri discrete și, așa cum era de așteptat, Valer Dorneanu a avut
majoritatea, chiar dacă partida pro-prezidențială s-a întărit cu doamna
Simina Lăzărescu, cea revocată de la Cotroceni după un scandal cu cel
căruia i-a luat acum locul. Valer Dorneanu va mai încerca trei ani ca
instituția să reprezintă o busolă pe parcursul haotic al politicii @
Așteptată cu nădejdi mult peste posibilități, cea de-a treia moțiune
liberală anti-Dăncilă a picat cu succes, nereușind să mobilizeze
potențialii trădători din coaliție, care nu sunt (încă) dispuși să dea vrabia
din mână pe cioara de pe gardul lui Orban. Nici măcar dreapta-împrejur
a ungurilor, supărați pe Valea Uzului, dar siguri și ei că nu se schimbă
macazul, nu a fost de folos @ Tăriceanu n-a ratat ocazia de a face nițel
„mișto” de opoziție: E greu băieți fără liste suplimentare! @ Ieșirea lui
Dragnea din peisaj pare să fi limpezit și apele europene. Comisăreasa
pe Justiție, Jourova, care mai deunăzi ne amenința și ea, alături de
Timmermans și Weber (când aceștia se vedeau pe cai mari) cu nemilosul
articol 7, zice acum că România nu este într-o astfel de situație @
Scăpați de obsesia moțiunii, Aliații s-au lăsat pe tânjeală și au neglijat
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prezența la votarea legii pensiilor în Senat, care a căzut doar pentru un
vot. Noroc la Cameră - care e decizională - oamenii sunt mai serioși @
Țiriac are în sfârșit o funcție publică în România! A câștigat alegerile
la Federația de Tenis. Dar nu are de gând să stea în fruntea ei patru ani,
ci doar vreo șase luni, pentru că are treburi mai importante în business
@ Nereușind să își facă un partid la el acasă, Cioloș primește cadou de
la Parlamentul European o nominalizare în fruntea noii alianțe politice
nășită de Macron. Adică de francezi, care l-au nășit mai mereu pe Cioloș
al nostru, făcându-l ba comisar european, ba premier tehnocrat - tot
funcții în care nu trebuia să se încurce cu alegeri @ Călare pe valul
referendumului, Iohannis se răstește la guvern și la coaliție somându-i
să facă degrabă o lege pentru „umiliții și obidiții” de diasporeni, să nu
mai stea bieții de ei pe la cozi când sunt aduși cu autobuzele, la ore de
vârf, să voteze pe cine trebuie @ La Luxemburg, Petre Daea a predat,
în cadru festiv, ștafeta președinției agricole a Consiliului omologului
finlandez, cel care se oferise să preia el sarcina, când Iohannis spunea
că suntem nepregătiți. Acum acesta și-a exprimat îndoiala că va reuși
să se ridice la nivelul de performanță al președinției române @ Ce i-o
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fi apucat pe hackerii chinezi care au atacat sistemele informatice ale
spitalelor românești ? Au sperat să primească șpăgile ca recompensă?
@ Cu vreo doi ani și ceva întârziere, Senatul american l-a audiat pe
candidatul la postul de ambasador la București, Adrian Zuckermann.
Este evreu, emigrat din România, avocat de meserie, vorbitor de română
și cunoscător al realităților din țară unde vine cu o întârziere care i-a
exasperat pe cei care s-au săturat de Klemm @ O veste proastă pentru
olandezii de la DAMEN: contractul pentru construcția corvetelor a fost
suspendat din cauza numeroaselor nereguli conținute. Iarăși o să ne
blocheze Rutte accesul în Schengen! @ România a adoptat strategia de
comunicații 5G, ai cărei adversari fac tot mai mult caz pe seama
pericolului de radiații @ Macron și-a reiterat poziția exprimată încă de
la Sibiu, că nu va fi de acord cu principiul spitzenkandidaturii și nici cu
Weber, șeful popularilor, pe care îl consideră lipsit de experiență
politică. Nu pentru că e el neamț, deoarece dacă ar fi vorba de Merckel
ar vota-o cu două mâini @ Agricultorii din Fetești au rămas înmărmuriți
când s-au pomenit cu niște super-tancuri americane care își croiau drum
prin lanurile de porumb spre un obiectiv pe care îl încurcaseră șefii lor.
Ministrul Leș a dat asigurări că pagubele vor fi recuperate. Bineînțeles,
din bugetul de 2% @ Nu a fost singura pățanie de la exercițiul #saber
guardian. La Cincu, bravii militari de peste ocean s-au confruntat cu o
armă secretă românească: țânțarii. Aceștia au atacat în valuri și s-au
înregistrat victime cu câte 20 de înțepături pe față. Probabil că aceștia
vor fi decorați @ Orban a mirosit o cale de a scăpa de Iohannis,
exprimând opinia că dacă acesta va dori ar putea lua locul lui Tusk la
Consiliu. Mănânci calule ovăz? @ Prima rundă de tratative a membrilor
Consiliului UE, în care trebuiau împărțite funcțiile principale, nu a ajuns
la niciun rezultat. A fost totuși unul: Weber și Timmermans au ieșit din
cursa pentru șefia Comisiei, fiind respinși de Macron, care ar vrea
funcția pentru grupul său. Urmează o nouă reuniune până la sfârșitul
lunii @ La Bruxelles Iohannis culege roadele eforturilor Guvernului la
președinția Consiliului, recunoscând că „ne-am mișcat surprinzător de
bine” și că, de fapt, „România are o imagine mai puțin bună decât în
realitate”. Situație la care chiar el a contribuit din plin @ În weekend
floarea pesedistă s-a reunit la Neptun pentru a discuta despre
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organizarea congresului din 29. Dăncilă i-a prezentat deja pe favoriții
săi pentru președinte executiv și secretar general: Daniel Suciu și
Marius Dunca @ O stare de exaltare generală a cuprins România după
cele două victorii ale naționalei de Tineret contra Croației și, mai ales,
Angliei. Aflată la doi pași de semifinale echipa lui Mirel Rădoi
eclipsează complet naționala mare a lui Contra, căreia probabil că îi va
lua locul cât de curând.

SĂPTĂMÂNA 26 (24 - 30 iunie)

Săptămâna a început sub semnul cazului „Sorina” care a inflamat peste
noapte întreaga suflare a comentatorilor pe orice temă. Fiecare a dorit
să își spună părerea într-o afacere mai degrabă sordidă. Dacă nu s-ar fi
difuzat secvențele în care fetița se tăvălea pe jos ca să nu fie înhățată de
procuroare probabil că nici nu am fi auzit despre toate malversațiunile
din jurul adopțiilor care au ieșit la iveală și care fac ca acestea să fie o
afacere extrem de rentabilă @ Toată lumea bună a ținut să își dea cu
părerea, cu o excepție: președintele Iohannis. Prietenii știu de ce... @
Muzeul Antipa în pericol de a fi dezmembrat - strigă muzeografii care
acuză secretariatul General al Guvernului că vrea să le ia o halcă de
teren și să o dea Muzeului Holocaustului @ Deși oferta lui Rareș
Bogdan a fost cât se poate de generoasă (era dispus să ia totul în
custodie) Orban n-a dorit să îl încarce pe vigurosul europarlamentar și
cu șefia PNL București, preferând-o pe Violeta Alexandru, o rămășiță
tehnocrată de-a lui Cioloș @ Fostul ministru de Interne David a fost
achitat de instanță în procesul de corupție în care îl trimisese DNA, pe
când Codruța se ocupă doar de „pești mari” @ Codul administrativ a
fost adoptat prin ordonanță de urgență, spre oroarea opoziției care a
văzut în el o tentativă de mituire a primarilor. Inclusiv ai lor @ Ciorbea
și-a isprăvit mandatul de Avocat al Poporului rămânând dator vândut
pe la bănci, în ciuda lefii exorbitante dublată de o pensie de demnitar
@ După incidentul de la Senat, la Cameră deputații puterii au fost mai
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vigilenți și au adoptat Legea sistemului public de Pensii, despre care
opoziția țipă ca din gură de șarpe că nu sunt bani. Teodorovici îi
contrazice și le dă cu tifla ”turbulenților”@ Curtea Constituțională a
decis că legea repatrierii rezervelor de aur este în concordanță cu legea
fundamentală. Mai rămâne să se găsească banii necesari pentru
transportul complex al rezervei din Anglia, unde stă de o veșnicie. Pe
chirie @ Rămasă fără colegi din motive de voturi puține pentru ALDE,
Renate Weber a fost compensată cu funcția lui Ciorbea, pe care a
declarat că vrea să o depolitizeze @ De pe patul de spital Gabriela Firea
dă de veste că se vor lua măsuri drastice împotriva șoferilor care
parchează neregulamentar. Acestora li se vor ridica mașinile și vor plăti
un sac de bani ca să le recupereze. Atenție: în vizorul poliției vor fi doar
acele mașini care încurcă circulația. Celelalte pot fi lăsate pe unde apucă
șoferii nesimțiți @ S-a judecat dosarul Fermei Băneasa. Artizanul
operațiunii de împroprietărire și despăgubire a săracului prinț Paul,
Remus Truică, a fost condamnat la patru ani cu executare. Prințul a fost
condamnat la trei ani, dar având în vedere că are copil mic și e finul lui
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Băsescu a primit suspendare. Instanța a dispus și confiscarea celor 47
de hectare împrăștiate cu ajutorul afaceriștilor israelieni prin toate
părțile pe bani grei @ Un alt succes al DNA (plus SRI) - procesul lui
Toni Greblă - s-a finalizat cu achitare, după niște acuzații de tot râsul:
trafic cu struți și încălcarea embargoului instituit de Putin! @ Mare
scandal la Național după ce Caramitru a dat afară tot corpul tehnic pe
motiv că nu mai are bani pentru el. Din calculele sale de „liber
cugetător” reiese că falimentul Naționalului se datorează proastei
gestiuni a societății în general. Și nicidecum faptului că el încasează
10% pentru fiecare reprezentație a spectacolelor pe care le regizează
sau în care joacă @ Proiect-dedicație pentru diaspora umilită și obidită:
se va vota trei zile. Să aibă oamenii timp să nu se mai umilească @
Explozie de entuziasm național după performanța selecționatei de
tineret care a pierdut semifinala cu Germania după o gafă istorică
junelui Hagi și un gol primit în ultimul minut. Performanța ar fi fost
reprezentată de două meciuri (cu Croația și Anglia) câștigate norocos
și de un egal cu Franța - cea mai slabă reprezentativă a turneului. Dar
cum naționala mare nu ne oferă nici atât, hai să sărbătorim măcar asta:
medalia de semifinaliști perdanți @ Viorica Dăncilă îl contrează pe
Juncker care dorea să facă economii la bugetul Comisiei oferind mai
multe mandate comisarilor care rămân în funcții până la data tranziției.
Demisia Corinei Crețu, care și-a preluat noul mandat, va fi compensată
de numirea lui Puiu Pașcu până în noiembrie @ Mare caz pe tema
președinției Consiliului: deși nu i s-a făcut nici o ofertă concretă în acest
sens (s-a vorbit doar pe la colțurile Bruxelles-ului despre ce s-ar mai
putea întâmpla) Iohannis respinge ferm ideea că ar putea pleca ca să îl
înlocuiască pe Tusk, fiind hotărât să rămână alături de dragii lui români
liberali @ Evenimentul săptămânii l-a constituit congresul extraordinar
al PSD pentru alegerea principalelor funcții de conducere. În ciuda
pronosticurilor pesimiste, Viorica Dăncilă a strunit cu mână de fier
tentativele de rebeliune ale nostalgicilor lui Dragnea și a asigurat o
desfășurare democratică a scrutinului. Chiar dacă favoriții săi au picat
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la vot - Suciu pentru președinție executivă și Dunca pentru secretar
general - noua formulă este una echilibrată, cu Teodorovici executiv și
Fifor SG. O figură remarcabilă a făcut Liviu Pleșoianu, care sar putea
să primească niște funcții @ Momentul de tensiune al congresului a fost
tentativa de cuvântare a lui Marian Oprișan, anulată de huiduieli și
fluierături @ La congres nu a participat niciunul dintre foștii președinți
@ Cea mai importantă realizare a congresului o reprezintă reconstituirea
„algoritmului puterii”: premierul trebuie să fie și președinte de partid.
Ceea ce nu a putut fi Dragnea, de a fost nevoie de Dăncilă...
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SĂPTĂMÂNA 27 (01 - 07 iulie)

Aflată pe propriile picioare Viorica Dăncilă își permite de acum să dea
soluții categorice: ISSJ nu se desființează! Nici prin ordonanță de
urgență, nici altfel @ Tăriceanu își susține cauza în condițiile în care
acțiunile proprii au cam scăzut la bursa votului. Cea mai bună soluție a
Coaliției este un candidat unic - zice președintele ALDE, sperând să fie
el acela @ Teodorovici este de o cu totul altă părere. PSD trebuie să
aibă candidat propriu la prezidențiale - gândind la rândul său că mai
potrivit ca el nu are cine să fie. Stați să vedem ce zice sondajul lui
Pieleanu comandat de Dăncilă @ Gurile rele spun că pe inconsecventul
președinte executiv nu îl vor prinde următoarele trei luni în funcție,
acesta fiind deja cu un ochi la slănina din sistemul bancar european @
La Bruxelles pică unul după altul capetele care s-ar fi vrut în fruntea
Comisiei, unde unul ca Weber se vedea deja de ceva vreme. Visurile de
mărire s-au năruit spulberate de opoziția fermă manifestată încă de la
Sibiu de Macron care îi reproșa ceea ce și Weber poate să îi reproșeze
lui: lipsa de experiență politică. Da, dar Macron a reușit să își inventeze
propriul partid @ Scurtă fuse bucuria la auzul acestei vești a lui
Timmermans, al doilea pe lista de spitzencandidați, pentru că Grupul
de la Vișegrad i-a năruit speranțele de promovare din calitatea de vice.
„Timmermans este absolut inacceptabil!” - spune cu voce tare premierul
ceh Babis ceea ce gândeam și noi după teatrul prost pe care l-a jucat
olandezul când cu judecarea noastră pentru legile Justiției și
amenințările cu articolul 7. Atunci Frans era pe cai mari și urechea în
serie pe cine prindea de prin blocul estic @ Încălcând principiul
spitzencandidaturii, inventat de Juncker la precedenta nominalizare,
care s-a abătut de la regula ca decizia să fie luată prin negocieri de liderii
celor 27/28 și nu de Parlament, Consiliul a ajuns la o soluție neașteptată:
o femeie, o nemțoaică, pe deasupra fostă Ministru al Apărării, puternic
dezagreată de propriii săi compatrioți! Dar asta a fost și Von Der Leyen
a devenit prima femeie șefă a Comisiei Europene. De supărare Weber
s-a retras și din cursa pentru președinția Parlamentului European,
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funcție pe care ar fi trebuit să o împartă cu bulgarul Stanișev, iar după
două tururi de alegeri a fost pus în funcție tot un italian de-al lui Tajani:
Sassoli @ Despre Timmermans s-a speculat că va trebui să se
mulțumească să rămână vice - unul profund șifonat și cu autoritatea
distrusă de „ăia mici” din Est @ Iohannis a considerat întâlnirea pe care
o avea cu Maia Sandu la București mai importantă decât negocierea
președinției Comisiei de la Bruxelles și a absentat, revenind când
jocurile erau deja făcute. Oricum, nu avea vreun cuvânt de spus (altul
decât „da”) în acest conclav @ Cumnatul lui Geoană a plătit 1,5
milioane dolari cauțiune ca să nu fie pus sub control judiciar. Avea de
unde - la Eximbank primea cea mai mare leafă din țară - 50.000 de euro
pe lună. @ Caramitru solicită demisia Ministrului Culturii până nu
apucă corpul de control să descopere neregulile din bugetul TNB și
motivele neplății corpului tehnic (cei 10% ai protagoniștilor) @ Alat
într-o vizită de lucru în Covasna ministrul Petre Daea estimează că în
curând vom putea vorbi despre o suprafață irigată de peste două
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milioane hectare. Cât aveam la Revoluție @ Un control efectuat la
Academia de Poliție din ordinul lui Carmen Dan a depistat mari nereguli
în ancheta efectuată pe subiectul tezelor de doctorat. Practic, mai toți
șefii erau implicați în astfel de practici aducătoare de sporuri salariale
și promovări, și nu aveau cum să se dea în gât unii pe alții @ La CSM
s-a amânat de patru ori ședința în care urma să fie validată în funcția
câștigată prin concurs Adina Florea. Sub pretextul că se așteaptă
publicarea unui raport GRECO care propunea desființarea acestei
instanțe ce le dă fiori atât de multor magistrați cu muște pe căciuli @
Bomba săptămânii a constituit-o decizia Curții Constituționale în urma
„obiecției Iordache” prin care se reclama nelegalitatea completului care
l-a condamnat pe Dragnea, care nu fusese tras la sorți. Cu un vot la
limită (5 la 4) și după patru amânări cauzate de refuzul unor judecători
de a se pronunța de frica represaliilor, obiecția lui Iordache a fost
admisă, iar ce va urma va produce o veritabilă furtună în sistem, unii
condamnați celebri urmând să fie eliberați și rejudecați. Nu și Dragnea,
care are o condamnare anterioară @ Cu toată opoziția unor pesediști și
cu susținerea unor liberali interesați, Mugur Isărescu a fost validat
pentru a șasea oară ca guvernator al BNR, funcție în care se află de 30
de ani, stabilind un record mondial de longevitate instituțională.
Afacerile cu vinuri de la Drăgășani vor trebui să mai aștepte câțiva ani
pentru a fi preluate full de patron, acesta având deocamdată ca obiectiv
intrarea României în zona euro @ Viorica Dăncilă a luat primele măsuri
dure în stilul lui Dragnea, suspendându-l pe Negoiță și schimbându-l
din funcția parlamentară pe Șerban și mizând pe faptul că așa se vor
liniști și ceilalți dizidenți @ La Parlamentul european Cioloș a stârnit
hohote de râs și huiduieli când a vorbit despre necesitatea de a se
renunța la „jocurile de culise”, cele prin care chiar el ajunsese în funcția
pe care o deține în gruparea formată de Macron. Acesta fiind adevăratul
său șef, după cum îl denunță chiar Ponta, cel refuzat de a adera la Renew
Europe, stârnind în delegația română suspiciuni serioase legate de
viitoarele jocuri de culise pe care Cioloș le va face în folosul Franței și
în defavoarea României @ Până una-alta el își propune să relanseze
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candidatura lui Kovesi pentru funcția de euro-procuror, scop în care ar
trebui convins chiar reprezentantul Franței să renunțe la candidatură @
Într-un moment de dumirire politică Meleșcanu se îndoiește că România
ar mai putea primi un mandat „gras” de comisar european, acestea fiind
toate acontate de țările mari. Poate că ne va ajuta experiența lui Leonard
Orban ca să obținem măcar mandatul lingvistic, cel de administrare a
translatorilor @ Uitat de administrația Trump la București, ambasadorul
Klemm a mai apărut o dată în public, altfel decât se îi susțină pe Kovesi
și Lazăr, la recepția de ziua națională a Americii la care, bineînțeles că
cei doi nu puteau să lipsească @ Moștenirea municipală a lui Iohannis
a fost pusă în pericol de prefectul județului Sibiu care a destituit-o pe
primărița Astrid Fodor pentru niște incompatibilități de genul celor pe
care chiar actualul președinte le-a avut, dar de care l-au scăpat
devotamentul fostei șefe a ÎCCJ, Livia Stanciu @ Sondorul preferat al
Guvernului, Marius Pieleanu, folosește o metodă eficientă: lansează
zvonul că vreo trei-patru miniștri mai cunoscuți vor fi remaniați, după
care face un sondaj din care reiese că exact aceștia nu sunt agreați de
eșantion! @ Nemaiașteptând vreo manifestare oficială de care
Bruxelles-ul a uitat complet iar Bucureștiul nu are timp, Ministerul
Agriculturii a dat publicității bilanțul său rotativ european. Reies din
acesta o activitate intensivă și rezultate spectaculoase, inclusiv
rezolvarea nu mai puțin de 11 dosare europene.

SĂPTĂMÂNA 28 (08 - 14 iulie)

6.000 de elevi, absolvenți de liceu, nu s-au prezentat la BAC-ul din
acest an. Iar numărul celor care l-au trecut este mai mic decât cel din
ultimii doi ani @ Spre surprinderea generală, date fiind criticile
sistematice formulate la adresa „populismului” aceste măsuri, Iohannis
a validat legea care prevede creșterea pensiilor de la 1 septembrie. În
fața reproșurilor dreptei a dat o explicație magistrală: a chemat-o la el
pe Dăncilă și a întrebat-o franc dacă are banii necesari. Da - a răspuns
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aceasta. „Atunci am semnat!”. Evident, nici o legătură cu prezidențialele
la care votează mai ales pensionarii @ Locul rămas liber după retragerea
Corinei Crețu din funcția curentă de comisar european nu ar trebui lăsat
de izbeliște, sau să profite alții de el. Astfel încât Dăncilă i-a adresat lui
Juncker o scrisoare în care i-a cerut să accepte delegarea unui alt
comisar pentru perioada rămasă până în octombrie. Șeful Comisiei, care
dăduse deja portofoliul pe mâna unui austriac - zicea el, din motive de
economie - s-a declarat de acord să îl numească pe Ioan Mircea Pașcu,
dar fără nici o atribuție executivă. Doar așa, de formă, să nu zică lumea
că are ceva cu românii @ Veste mare, rostogolită peste România: se
întoarce Elena Udrea! Și chiar s-a întors, cu copil cu tot, pentru că a
considerat că își poate apăra interesele mai bine din țară decât dintre
străini. În realitate revenirea s-a datorat faptului că costaricanii i-au
refuzat o nouă cerere de azil și ar fi expulzat-o. Strategia ei de apărare
pare desprinsă dintr-o peliculă italiană cu Sofia Loren și Marcello
Mastroiani, în care eroina evita o încarcerare rămânând mereu gravidă,
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spre disperarea soțului suprasolicitat. Elena Udrea este deja gravida a
doua oară @ Premierul a anunțat data primului tur al alegerilor
prezidențiale: 10 noiembrie @ Președintele insistă ca noul referendum
pentru modificarea Constituției prin introducerea prevederilor votate la
cel recent organizat, să aibă loc odată cu primul sau al doilea tur de la
prezidențiale. Dar guvernul nu e de acord. Din motive lesne de înțeles
@ Sătulă de tot circul autostrăzilor, Viorica Dăncilă a decis să ceară
demisia lui Narcis Neaga de la CNAIR, de parcă asta ar înteți ritmul
lucrărilor. Neaga înțeles aluzia și a demisionat, dar nimeni nu bagă mâna
în foc că anul acesta (electoral) se va mai face vreun progres @
Președintele și-a exprimat preferințele în materie de remaniere. Pentru
început Iohannis ar dori ca din guvern să dispară miniștrii de interne și
externe. După aceea, ceilalți @ Mult așteptatul (de către magistrații cu
dosare) raport GRECO a fost publicat. ONG-ul ăsta justițiar spune că
înființarea Secției Speciale e o „anomalie” și cere desființarea sa,
considerând că recomandările sale trebuie să fie literă de lege. Guvernul
se îndoiește și nici nu vrea să audă ca alții să îi facă ordine (la ordin!)
prin ogradă. Până una alta numirea Adinei Florea la comanda Inspecției
se amână @ Toader a simțit adierea unui curent favorabil în pânzele
sale de persoană fizică și se pune pe dezvăluiri, între care și aceea că
ideea constituirii Secției nu i-a aparținut, dar a fost nevoit să o valideze.
Nu spune de ce și de cine, dar toată lumea bănuiește @ Întrebată dacă
va candida la prezidențiale, Dăncilă a răspuns că va face ce îi va cere
partidul, dar că, oricum, PSD are asigurată intrarea în turul doi @
Cererea de revizuire a procurorului general în dosarul „Sorina” a fost
respinsă și fetița care a pus pe jar o țară întreagă va pleca în America cu
familia adoptivă @ S-au depus 48.000 de contestații la bac. Un adevărat
record @ Vestea că franțuzul Bonhert, care era favorit pentru mandatul
de euro-procuror a primit o altă însărcinare, la Parchetul european
financiar, a umplut de speranțe inimile susținătorilor Codruței. Acum
singura piedică pare să mai fie doar opoziția Guvernului român. Dăncilă
a declarat că „atâta timp cât există anumite aspecte nu este oportun să
fie susținută”. Revolta provocată în trupa Macovei nu ar putea fi
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asemuită decât cu cea determinată de o eventuală opoziție a României
ca Simona Halep să primească titlul de la Wimbledon! @ După ce și-a
scos sârmele din organism, Gabriela Firea și-a recăpătat luciditatea și
nu exclude posibilitatea de a candida la președinție. Probabil în locul
lui Pandele @ După ce s-a împăunat cu succesul președinției rotative
române, Iohannis a boicotat reuniunea de la Ateneu care marca
încheierea mandatului românesc. Nu a venit nimeni de la Bruxelles, cu
excepția Luminiței Odobescu, dar au fost prezenți Constantinescu,
Roman și Năstase @ USR și PLUS și-au împărțit cioara de pe gardul
Cotrocenilor în congrese în care urmau să stabilească cine si ce în caz
de previzibilă victorie. Useriștii nu s-au mai complicat însă în tratative
și l-au ales direct pe Barna candidat, urmând ca PLUS să se
mulțumească cu un scaun de premier pentru Cioloș. Că are experiența
necesară @ Aflată în turneu prin țară, Viorica Dăncilă a anunțat că a
evaluat deja opt miniștri, dar că decizia în privința remanierii revine
„colegilor” din partid. Adică lui Teodorovici și Fifor, dacă absolvă și ei
evaluarea ca miniștri @ Victorie de senzație a Simonei Halep la
Wimbledon, după un parcurs de excepție (a pierdut un singur set la
Buzărnescu!) și o finală în care a îngenunchiat-o pe Serena Williams în
doar 52 de minute. Este cea mai mare performanță românească din
istoria tenisului (un titlu a mai câștigat Virginia Ruzici, iar Năstase a
pierdut două) și pare că abia acum machedoanca noastră își croiește
drumul spre vârful performanțelor. Tenisul pe care l-a jucat de data asta
a uimit observatorii care i-au remarcat în special progresul mental și
autostăpânirea. Cu asemenea calități de ce să nu o alegem pe ea
președinte, în loc să pierdem vremea cu tot felul de amatori?

SĂPTĂMÂNA 29 (15 - 21 iulie)
După uralele grupării pro-kovesi la aflarea fake news-lui referitor la
retragerea candidatului francez, s-a lăsat brusc liniștea. Bohnert nu s-a
retras, ci merge mai departe la Euro-procuratură. Mai și spune că
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experiența anticorupție a Laurei nu prea are valoare la antifraudă. Sunt
două ciorbe diferite @ Pe drumul spre Guvern, unde urma să afle dacă
e în prima tranșă de remaniați, Răzvan Cuc și-a rupt o mână într-un
accident provocat de șoferul său. Evident că nu putea fi pus pe liber un
ministru cu mâna în ghips @ Anticipând intențiile conteleormănencei
sale, Carmen Dan a preferat să plece de la Interne ”cu fruntea sus”
dându-și demisia. Dăncilă zice că nu avea de gând, dar dacă tot a făcut-
o... @ Deși nu se poate spune că Premierul urmează indicațiile
Președintelui, s-a nimerit al naibii de bine ca primele două eliberări din
funcții să coincidă cu ce își dorea Iohannis: Internele și Externele @
Soldat credincios al partidului, venerabilul Meleșcanu a declarat că
respectă retragerea sprijinului politic al ALDE și trece în rezervă de
bună voie și nesilit de nimeni. Între timp partidul s-a și gândit cu cine
să îl înlocuiască și a găsit-o pe Ramona Mănescu. Politician cu
experiență, aceasta se pricepe la relațiile internaționale la fel de bine
cum s-a priceput și la transporturi, unde a mai pus-o ministru tot
Tăriceanu. Noroc că, la fel ca orice femeie puternică, are în spate un
bărbat cu resurse - fostul primar liberal de la Sectorul 6 @ Pentru
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Interne s-a dat cu banul și a ieșit un băiat bun la toate din echipa lui
Mazăre, Nicolae Moga pe nume @ O instanță britanică a hotărât să-l
expulzeze pe Puiu Popoviciu, după șase ani petrecuți în pribegie. Dar
dom Puiu are dreptul la apel și avocații lui nu stau cu brațele încrucișate
@ Pesediștii s-au strâns la sfat și au hotărât că trebuie să meargă la
prezidențiale cu candidat propriu. Ar fi și rușinos să le piardă pe mâna
altora @ A lui Tăriceanu de pildă, care e atât de nemulțumit de faptul
că nimeni nu vede ce șanse are să îl bată pe Iohannis, încât e gata să
rupă coaliția @ Când nu e la partid, e la minister și de acolo lucrurile
nu se mai văd la fel de roz. Teodorovici a ajuns la concluzia că s-ar mai
putea trage ceva din criza de lichidități dacă s-ar stopa dezmățul feroviar
al studenților care nu fac altceva decât să se plimbe cu trenul, de când
e gratuit. A zis-o și el, așa într-o doară @ Mai riguros și mai organizat
decât alții, Petre Daea a pus în ordine documentele președinției rotative
pe Agricultură și le-a plasat într-un fișet sigilat, să stea la dispoziția
posterității @ O zi după conferința de presă de la Agricultură care a
evidențiat activitatea intensă și eficientă a echipei, premierul s-a adus
la Strasbourg ca să prezinte în fața Parlamentului European realizările
mandatului românesc, care deja nu mai interesau pe nimeni. Acolo era
în toi agitația alegerii înlocuitorului lui Juncker, o nemțoaică pe care ai
ei nu o prea iubesc și pe care nici nu au susținut-o. Noroc cu voturile
noastre de a ieșit cu 8 peste baremul necesar @ Întoarsă acasă Viorica
Dăncilă i-a transmis lui Iohannis cele trei nominalizări pentru funcțiile
vacante de miniștri și așteaptă un semn din partea Măriei Sale @ La
Consiliul Fiscal eternul Ionuț și nu mai știu cum - băiatul acela chel - a
fost înlocuit cu Daniel Dăianu de la „economia mondială” (știți
dumneavoastră care) @ Veste bombă de la Bruxelles: Mircea Geoană a
fost desemnat secretar general adjunct al NATO! Ceva la care nimeni
nu se aștepta. Fostul ministru de Externe și președinte de o seară
împlinește cariera militară a familiei. Tatăl - general al tratatului de la
Varșovia, fiul - civil la pactul transatlantic @ Mister și groază la
Academia de Poliție: au dispărut fără urmă 80 de teze de doctorat! 80
de doctori răsuflă ușurați că nu se mai poate da de urma plagiatelor @
Gabriela Firea de de știre că deocamdată intenționează să candideze

102 /  aMOS News

Carte_andronic 7 day 2020 nou.qxp_Layout 1  20/02/2020  11:30  Page 102



doar pentru un nou mandat de primar general. Ce o mai fi după aia vom
vedea @ Circ demn de psihanaliză aprofundată la CSM. Doamna
Cristina Tarcea, cea care nu de mult avusese visul acela suprarealist al
întâlnirii cu Marele Impostor, și-a dat în petic la audierea urmașei sale,
punând întrebări nesimțite și părăsind ședința în toiul discuțiilor.
Ulterior a acuzat că procedura de desemnare a succesoarei a fost ilegală.
Oare pentru că membrii comisiei nu au fost trași la sorți? @ O explozie
ca cea a deciziei completului Curții Constituționale (unanimitate de opt
din nouă - a noua, Simina, intrând prudent în concediu) care a constatat
nulitatea referendumului ar fi trebuit să îl lase lat pe președinte. Acesta
însă nici nu s-a sinchisit că sau cheltuit milioane pentru a pune niște
întrebări inutile pe care nici el nu le-a înțeles și care nu aveau nici o
noimă juridică. Poate se descurcă mai bine cu următorul referendum,
prin care ar trebui să se pună în practică concluziile precedentului @
Culmea este că în fața evidentei erori unul ca Orban nu s-a putut
împiedica să nu comenteze ceva de genul „așa o fi, dar a fost Voința
Poporului!” @ CSM a refuzat să îi recunoască Codruței Kovesi gradul
profesional (procuror de Parchet General) la care nu avea dreptul @
Iohannis evită orice comentariu pe marginea referendumului,
trâmbițând însă ca un succes personal faptul că ar fi vorbit cu Macron
pentru susținerea Codruței Kovesi. Iar Macron i-ar fi promis că îl va
retrage pe Bohnert @ Uraaa! - a răsunat vocea bărbătească a lui
Siegfried Vasile Mureșan, tocmai de la Bruxelles. Doar că Cioloș a venit
cu o explicație care a dat peste cap aserțiunea prezidențială: Bohnert nu
poate fi retras, pentru că a candidat în nume personal! Dacă Macron
vrea să se facă de râs nesusținându-și propriul candidat (cum fac
românii) e treaba lui @ Observatori mai atenți zic că lucrurile nu ar fi
chiar așa de simple și că susținerea (suspectă din partea celui care a
revocat-o) se datorează unui interes: acela de a o scoate dintr-un
eventual joc intern pe cea care l-ar putea concura la prezidențiale @ O
mostră de incorectitudine jurnalistică crasă aparține postului Digi FM
care a difuzat o știre conform căruia ministrul Daea l-ar fi înjurat pe un
protestatar. Știrea se baza pe o înregistrare în care se auzea o voce
„asemănătoare” cu cea a ministrului @ Viorica Dăncilă constată tardiv
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duplicitatea lui Juncker care poza în susținător al României: înaintea
preluării mandatului rotativ acesta a apreciat că „nu are mari așteptări”
de la România. La fel ca Iohannis, cu care probabil că se consultase...

SĂPTĂMÂNA 30 (22 - 28 iulie)
Întâlnire de taină în trei pentru a pune la cale (dacă se putea) o
candidatură comună la președinție. Nici Ponta și nici Tăriceanu nu au
agreat însă propunerea doamnei Dăncilă de a fi susținută candidata
PSD. Două zile mai tîrziu ALDE l-a desemnat pe Tăriceanu, iar Ponta
a evocat posibilitatea ca Pro România să meargă pe mâna Corinei Crețu
@ În sfârșit, doamna ministru de la Mediu a reușit să dea o soluție
nenumăratelor plângeri la adresa urșilor care au dat buzna peste
populație în zona montană. S-a aprobat „extragerea” a 140 de exemplare
dintr-un număr total necunoscut, dar estimat la vreo 10.000 @ CSM
vrea sediu nou, reprezentanții magistraților s-au săturat să mai stea cu
chirie. I-a costat până acum vreo 9 milioane de euro. Un sediu mai
adecvat disputelor dintre judecători și procurori va costa o bagatelă de
18 milioane euro @ Orban a decis să îl facă prim vicepreședinte pe
Rareș Bogdan, cu condiția să stea mai mult pe la Bruxelles și să nu mai
tulbure apele liberale din țară @ Ministrul Sănătății speră să rezolve
interminabilele probleme tehnice de la CNAS aducându-l înapoi pe
Vasile Ciurchea, chiar dacă acesta are un dosar pe la DNA @ Cu doar
două voturi împotrivă, Viorica Dăncilă a fost validată de CExN pentru
candidatura la președinție. Mai are nevoie de votul organizațiilor la
viitorul congres @ Iohannis a șezut și a cugetat ajungând, după vreo
săptămână, la concluzia că el nu are nicio vină că CCR a declarat
subiectul referendumului ca neconstituțional. Zice că el n-a făcut decât
să pună populației două întrebări și nu să ceară modificarea Constituției
@ În 2018 s-au încasat, din creanțele de pe timpul lui Ceaușescu, 60 de
milioane de dolari de la țări care ne rămăseseră datoare. Uite cum are
Odiosul grijă de noi din mormânt @ La examenul de definitivat s-au
prezentat 7.400 de candidați. Ecaterina Andronescu a decis ca cei care
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nu obțin media 5 să nu mai aibă dreptul să profeseze ca suplinitori @
De unde o fi scos madam Intotero cifra de 9,7 milioane români care se
află în afara țării? Cum i-o fi numărat? Pentru că asta ar însemna că am
mai rămas doar jumătate dintre noi între granițe. În cazul acesta se
justifică votul de trei zile pentru diaspora. Poate că ar trebui redusă
durata celui din țară @ Mănescu, Moga și Fifor au depus jurământul în
ultima zi în care mai puteau să o facă @ Prin Hotărâre de Guvern
ajutorul de minimis pentru lână s-a dublat. La 2 lei pe kg este în
continuare puțin pentru efortul ciobanilor de de a o tunde și a o
transporta la centrele de depozitare @ În disputele din jurul
„aniversării” datei de 10 august, doamna Dăncilă se întreabă cu naivitate
dacă atunci când se forțează prin violență intrarea în sediul Guvernului
nu se poate vorbi de o tentativă de lovitură de stat? Nu - zic cei din
opoziție. Poate că respectivii voiau doar să se înscrie la audiențe... @
Au fost desemnați cei trei candidați pentru funcțiile de procurori
europeni. Cine le va fi șef nu se știe încă, chiar dacă Iohannis a lansat
gogoașa că ar fi vorbit el cu Macron ca să îl retragă pe candidatul
francez și să îi facă cale liberă lui Kovesi, ca să nu mai încurce lucrurile
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prin țară @ Teodorovici s-a gândit și a ajuns la concluzia că 31 iulie nu
mai este o dată fezabilă pentru rectificarea bugetară @ Mircea Drăghici,
fostul trezorier al PSD, a fost trimis în judecată sub acuzația de
delapidare. E un caz unic: nu a delapidat de la stat, ci de la partid, cu ai
cărui bani și-a cumpărat o vilă @ Dăncilă a transmis la Bruxelles ce
portofolii de comisar european ne-ar aranja: Transporturile, Energia sau
Mediul. Oameni dornici pentru ele avem berechet @ Cornel Feruță a
fost numit director interimar al AIEA, după încetarea din viață a
titularului și are mari șanse să fie definitivat @ Șocul săptămânii este
reprezentat de crima (presupusă încă) de la Caracal, ale cărei ițe
complicate nu au putut fi încă descâlcite. Evoluția cazului pune însă în
evidență gravele disfuncționalități din sistem, generate în bună măsură
de lupta politică ale cărei efecte se traduc în pierderi de vieți omenești.
Dispariția fetei din Caracal, pe fondul incapacității organelor de a
interveni legal, a generat un puternic sentiment de frustrare în societate,
ale cărui efecte nu pot fi încă estimate.
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SĂPTĂMÂNA 31 (29 iulie - 04 august)
Explozia cazului de la Caracal tulbură apele politicii. Președintele
Iohannis intervine spunând că „regretă ce s-a întâmplat”, însă
concluziile pe care le trage arată că îi pică foarte bine din perspectiva
campaniei electorale pentru că, bineînțeles, PSD (fără Dragnea) este de
vină pentru tot ce s-a întâmplat acolo. Chiar dacă Caracalul nu e în
Teleorman @ Premierul Dăncilă replică mai dur ca de obicei:
„Președintele a apărut târziu și a vorbit degeaba!” @ Prima demisie în
caz este cea a șefului STS, generalul Vasilca, acesta neconsiderându-se
vinovat de ceva, dar nedorind să afecteze imaginea instituției @ CCR
trage lovituri în serie în toate direcțiile: legea de modificare a Codului
Penal, inițiată tot de Iordache, este neconstituțională! Opoziția exultă
victorioasă, deși asta nu înseamnă respingerea în totalitate a legii ci doar
excluderea articolelor care nu se potrivesc cu Constituția @ În plină
revenire a pestei porcine, o veste bună răzbate din Vietnam, unde
specialiștii ar fi reușit să pună la punct un vaccin. Ministrul Daea profită
de faptul că în aprilie a semnat un memorandum cu omologul său
vietnamez chiar pe această temă și se oferă să trimită niște specialiști
români care să colaboreze cu echipa vietnameză pentru găsirea
remediului maladiei care prin alte părți face deja ravagii (chinezii au
sacrificat deja câteva milioane de porci, fără să primească compensații
de undeva) @ Viorica Dăncilă a vorbit la telefon cu Ursula von den
Leyen, șefa Comisiei. De-ale lor, ale femeilor de top @ A încetat din
viață, după o luptă dură cu cancerul, marea actriță Florina Cercel.
Câteva zile mai târziu au urmat-o pe drumul spre eternitate Monica
Ghiuță și Cătălina Buzoianu. Treptat se trage cortina peste întreaga
generație de aur a teatrului românesc @ După Vasilca a venit rândul lui
Moga să demisioneze. Mandatul acestui ministru de Interne scos din
joben de Dăncilă marchează un record de durată: doar cinci zile.
Probabil că Moga s-a îngrozit când a văzut în ce șerpărie de interese și
conivențe a intrat @ Desigur, fără nicio legătură cu zvonurile legate de
dispariția mai multor femei din zona din jurul bazei de la Deveselu,
ambasadorul Klemm a ținut să dea un comunicat în care condamnă ferm
traficul de persoane @ Minune dumnezeiască: a fost dat în funcțiune,
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la Mioveni, primul spital construit de la zero în perioada postcomunistă.
Lungă de 30 de ani @ Viorica Dăncilă o somează pe Ecaterina
Andronescu să prelungească vacanța școlară până la 16 septembrie.
Aceasta declară că nici prin cap nu îi trece @ Banca Națională iese pe
piață cu o nouă bancnotă, cea de 20 lei. Ca la americani, dar nu ca la
europeni @ Examenul de definitivat s-a soldat cu o promovabilitate de
75, 28%. Ministrul amenință că cei care au obținut medii sub 5 nu vor
mai avea acest ca suplinitori, dar nu spune cu cine vor fi completate
cele vreo 5.000 de locuri vacante @ Copleșit de scandalul de la Caracal,
Arafat iese mai rar la rampă. Apucă să ne spună ceea ce se știa foarte
bine, că 70% dintre apelurile la 112 sunt false sau abuzive. De unde și
atitudinea unor operatori ca cei care au preluat mesajele Alexandrei @
Guvernul a adoptat amnistia fiscală, spre bucuria datornicilor și spre
necazul celor care apucaseră să își plătească dările @ Fostul ministru
al Sănătății, Florian Bodog, a rămas fără titlul de doctor pentru ca fost
dovedit ca plagiator. Nu ca cei de pe la Academia de Poliție, cărora le-
au dispărut tezele și nu se mai poate face proba @ Procurorul din
Caracal devenit celebru pentru că a interzis polițiștilor să îl trezească
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din somn pe Dincă înainte de ora 6, va fi cercetat disciplinar. Se va
constata însă că a procedat conform unei legi stupide adoptată la
presiunile politicienilor @ JTI, unul dintre marii contributori la buget,
dă un comunicat în care consideră un abuz intenția Guvernului de a
mări acciza la tutun cu șapte luni înainte de termenul programat. Ce să-
i faci însă, când rămâi fără bani. Îi iei de la cei care au... @ Vlad
Voiculescu, ministrul-minune al Sănătății din guvernul-minune al
tehnocraților, vrea să candideze din partea PLUS la Primăria Capitale.
Numai că acolo se va duela cu Nicușor și cu alți voluntari de prin USR
@ Anunțul Primăriei Capitalei privind reabilitarea parcului Cișmigiu,
ajuns într-o stare jalnică de degradare, i-a stârnit pe ONG-știi aflați în
criză de teme, care protestează hotărât împotriva tăierii unor arbori pe
care specialiștii i-au declarat bolnavi și prezentând pericolul de a cădea
în capul plimbăreților. Problema contestatarilor este însă că nu au fost
consultați, precum copacii identificați ca suferinzi @ Trezit din somnul
rațiunii, Ministerul de Interne pune în dezbatere publică proiectul de
lege privind persoanele dispărute, mai bine mai târziu... @ Într-unul
dintre mesajele pe care le transmite pe bandă rulantă, Iohannis spune
că „România s-a confruntat cu cele mai crude realități ale urii și
intoleranței”. Două materii la care președintele este profesor, mai ales
când e vorba despre ura și intoleranța față de PSD @ PNL încearcă să
tragă foloase de pe urma cazului de la Călărași plasând în fața
Ministerului de Interne 400 de perechi de încălțăminte pentru copii -
atâția câți dispar într-un an. E drept, nu definitiv, dar față de care
cercetările trenează de obicei, cu consecințe tragice @ Dăncilă tranșează
rivalitatea sa cu Ecaterina Andronescu (chiar dacă aceasta nu a primit
decât 50 de voturi la scrutinul pentru candidatura prezidențială) și se
folosește de un pretext absolut neserios pentru a o demite: ar fi dat
dovadă de lipsă de empatie, recomandând părinților să își învețe copiii
să nu folosească autostopul, ca să nu pățească ce a pățit Alexandra! @
CSM a dat aviz negativ proiectului de impozitare a pensiilor
magistraților. Ar fi fost culmea să dea aviz pozitiv! @ Tema săptămânii
a fost aceea a „monstrului de la Caracal” și a eforturilor polițiștilor și
procurorilor locali de a derula o anchetă corectă, în condițiile în care
autorul crimelor era deja cunoscut prin propriile mărturisiri. Cu
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contribuția presei s-a scos la iveală încrengătura de complicități dintre
autorități și mediul interlop, deja specifice zonei, și lipsa de interes a
organelor de specialitate de a face lumină în cazuri flagrante de
dispariție și trafic de persoane - consecințe și ale îndelungatei conlocuiri
în aceleași ambianțe între polițiști, procurori și judecători și traficanți.
Principiul „rotirii cadrelor” al lui Ceaușescu a fost definitiv abandonat
în favoarea conviețuirii pașnice, reciproc avantajoase @ Și apropo de
„Casa groazei”: avem exemple de prin Austria, Germania și Statele
Unite, unde asemenea locații încărcate de oroare au fost demolate spre
le scoate din circuitul interesului și curiozității morbide. Așa ceva ar
trebui să se întâmple și cu domiciliul lui Dincă, cel care oricum nu va
mai avea nevoie de o locuință proprie.

SĂPTĂMÂNA 32 (05 - 11 august)
A debutat o săptămână plină de Caracal în care forțele politice s-au
întrecut în a trage foloase de pe urma prezumtivelor tragedii, Dincă
nefiind dovedit dincolo de orice dubiu. Intens au profitat un avocat
șmecher al uneia dintre victime și „Unchiul îndurerat”, dar extrem de
pornit împotriva tuturor, al celeilalte. Sloganul său de campanie este:
„Am să mor cu ei în brațe”. Cine sunt „ei”, rămâne de aflat @ Cel mai
recent Eurobarometru indică faptul că 65% dintre români au o imagine
pozitivă față de Uniunea Europeană, în timp ce media este de 44%. Așa
suntem noi, mai creduli @ Cu o săptămână înainte de aniversarea
celebrului miting din 10 august șeful Jandarmeriei a fost schimbat, în
semn de omagiu (probabil) adus protestatarilor pașnici care au luat cu
asalt sediul Guvernului într-o tentativă la fel de pașnică de răsturnare
prin mijloace democratice a acestuia @ În legătură cu evenimentul
aniversar, Mihai Fifor, interimarul de la Interne, și-a exprimat nădejdea
că la mitingul programat pentru sâmbătă se va protesta pașnic, rugând
să nu se uite că suntem un stat european. Inspirație nefericită, dacă ne
gândim că și Franța este stat european iar „vestele galbene” numai
democratic nu s-au manifestat @ Ferm cum îl știm, Teodorovici merge
înainte cu ideea impozitării pensiilor speciale. Nu contează că
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operațiunea nu are șanse juridice, important este că ține la electoratul
cu pensii mici @ Finanțele au finalizat proiectul rectificării bugetare,
cu tăieri de la Educație și Fonduri Europene, dar cu creșteri
semnificative la SRI și la Președinție @ JTI, unul dintre principalii
„sponsori” ai bugetului, protestează împotriva „Ordonanței 114 bis”
care grăbește aplicarea noilor accize cu șapte luni în avans față de
program @ Primăria Capitalei a aprobat solicitarea de organizare a unui
mare miting de protest în Piața Victoriei, sâmbătă 10 august.
Organizatorul, un anume Tommy Tomescu, dentist din Londra, a
anunțat că vor participa 250 de mii de manifestanți din toate țările
Europei pe unde se află români nemulțumiți de ce se întâmplă în țară
@ ANAF și Ministerul Finanțelor pun din nou mână de la mână pentru
a găsi soluția de impozitare a bacșișului, de care până și Mugur Isărescu
se îndoiește că va avea succes @ Casa Albă și Palatul Cotroceni au făcut
un anunț important pentru țară: președintele Trump l-a invitat pe colegul
său Iohannis să facă o vizită la Casa Albă în cadrul căreia se vor discuta
probleme legate de parteneriatul dintre cele două țări. În comunicatul
Casei Albe se specifică faptul că se va vorbi și despre parteneriatul
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energetic (acela cu gazele din Marea Neagră) semn că liderul american
va dori să-l tragă la răspundere pe cel român în legătură cu năzbâtiile
Guvernului său, care nu dorește să scoată problema gazelor de sub
influență rusească @ Tăriceanu face un anunț surprinzător pe Facebook:
ALDE și Pro România vor forma un singur grup parlamentar! După
vreo două ore și după ce Ponta dezminte, Tăriceanu corectează anunțul
spunând că doar s-a discutat despre așa ceva @ Corupție la privați! De
pe vremea Codruței DNA nu a mai dat o asemenea lovitură. A declanșat
o cercetare a directorului general de la ORACLE pentru acuzații de
corupție și șpăgi de peste 800.000 de euro de la entități care achiziționau
programe, majoritate instituții de stat, cu SRI în frunte. Sorin
Mîndruțescu este pus sub control judiciar și i se fixează o cauțiune de
500.000 de euro pe care o girează cu un imobil @ Ponta dezvăluie
secretul anunțului lui Tăriceanu precizând că condiționează o alianță
dintre România și ALDE de ieșirea acestora de la guvernare @ Banca
Națională estimează o inflație de 3,4% la sfârșitul anului viitor. Să trăim
până atunci @ Deși a primit aviz favorabil, rectificarea bugetară nu s-
a mai produs, așteptându-se condiții mai favorabile, eventual după
miting @ Comisia Europeană e îngrijorată de pesta porcină din Bulgaria
și nu cauționează ideea idiotului de premier din vecini care lansase
acuzația că pesta ar fi fost adusă pe meleagurile bulgărești de turiști
români @ Consiliul Național al PNL a organizat o reuniune în cadrul
căreia Iohannis și-a lansat candidatura la președinție printr-un violent
discurs anti PSD și prin evocarea râurilor de miere și lapte care vor
curge după ce va avea „guvernul său”, indiferent când se va întâmpla
acest lucru @ Guvernul „altora” a majorat bugetul programului RABLA
cu 35 milioane în lei. Să aibă românii mașini noi cu care se se înghesuie
pe autostrăzile lipsă @ Din pușcărie, Dragnea sesizează instanța de
judecată referitor la faptul că alegerea lui Dăncilă și Fifor ar fi fost
nestatutară, pentru că votul ar fi trebuit dat de întregul activ de partid,
nu doar de către cei din CExN @ Contrar dorinței premierului, care a
și remaniat-o din cauza asta pe madam Andronescu, interimarul Breaz
anunță că debutul anului școlar va fi tot pe 9 septembrie și nu pe 16,
cum doreau hotelierii @ Noul președinte al ANPC este Horia
Constantinescu, în al cărui CV cârcotașii au găsit două defecțiuni
majore: este nepotul lui Miron Constantinescu și nașul lui Andrei
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Năstase. Ca să nu mai vorbim despre cine e tatăl finului @ Deficitul
balanței de plăți comerciale a crescut la 7,7 miliarde euro și loc mai este
@ Tăriceanu nu îl slăbește pe Iohannis și ține să-i reamintească faptul
că „a primit mai mult decât am meritat”. Oare? @ Asociațiile de români
de prin principalele state europene populate cu concetățeni de ai noștri
anunță că nu vor participa la mitingul lui Tommy Dentistul @
Tribunalul București a respins plângerea lui Dragnea, dar acesta nu se
lasă și va face recurs la instanța superioară, doar așa pentru ca Dăncilă
să nu doarmă liniștită @ Dispeceratul integrat de Urgență, inaugurat cu
fast acum un an, a fost abia acum dotat cu cele necesare, sub presiunea
evenimentelor de la Caracal @ Guvernul României a anunțat la
Bruxelles candidaturile pentru funcția de comisar european: Rovana
Plumb și Dan Nica, ambii europarlamentari PSD @ Cosette Chichirau
(veritabil regal onomastic) a anunțat că va candida la președinție. Ce
chestie ar fi să avem un președinte pe care să îl cheme Kiki Rău! @
Plină de grijă față de sănătatea participanților la miting, Gabriela Firea
a dat dispoziție să se asigure rezerve de apă de băut în Piață. Deși pe
canicula asta unii ar fi preferat un duș cu tunurile de apă ale
Jandarmeriei @ Vosganian înfige sula în coasta PSD-ului anunțând că
pentru conservarea coaliției la guvernare ALDE solicită patru ministere
pentru ei și alte patru pentru Ponta @ Dintre cei 250.000 participanți
anunțați de Tommy Dentistul, nu s-au adunat la mitingul aniversar decât
vreo 20.000, pe care organizatorul îi vedea înmulțiți cu 10. Ar trebui să
consulte un oftalmolog @ A fost un miting în general pașnic, onorat de
câteva personalități politice de dreapta, care a marcat o nouă etapă, una
de prietenie și bună înțelegere, între manifestanți și jandarmi. Una peste
alta, o cacealma aniversară!)

SĂPTĂMÂNA 33 (12 - 18 august)
Presupusele crime de la Caracal au ținut și afișul acestei săptămâni
copleșind agenda publică cu revelațiile a tot felul de amatori de
publicitate pe seama unor tragedii - chiar dacă nedovedite încă @ Dan
Barna, președintele USR, nu ezită să afirme că dacă era el președinte
așa ceva nu s-ar fi întâmplat. Nu am prea înțeles de ce, dar declarația sa
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seamănă izbitor cu aceea a lui Iohannis după o altă tragedie - de la
Colectiv - care a avut însă darul de a-i pune pe tavă mult doritul „guvern
al său” @ Zvonurile alarmiste despre soarta Coaliției sunt negate de
doamna Premier: Nu se rupe Alianța! - zice dânsa, știind ceva ce alții
nu știu. Replica asta vine după un neinspirat (pare să fie specialitatea
sa) ultimatum dat de Tăriceanu care ar vrea să bage la guvernare și trupa
lui Ponta. Acesta însă nu îi inspiră, pe bună dreptate, nici o încredere
doamnei Dăncilă, din motive evidente @ Rectificarea a fost adoptată!
- anunță triumfător Teodorovici, care se laudă cu faptul că e mai pozitivă
decât negativă, mai ales prin sporurile consistente acordate SRI și
președinției. Că s-au tăiat bani de la Educație și Fonduri Europene nu e
nici o nenorocire, pentru că tot nu ar fi reușit să îi cheltuiască @
Ministrul Finanțelor inventează un nou spor: acela „de dus greul” - care
răsplătește eforturile subordonaților săi de a aduna bani de la datornicii
statului @ DIICOT dă publicității un raport al cazului Dincă din care
nu reiese nimic nou față de ce dau zilnic pe la talk show-uri avocații și
unchii victimelor @ Nici Institutul Medico Legal nu are vești, pentru
că oasele găsite în liziera de pădure indicată de Dincă nu pot fi analizate
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din punctul de vedere al ADN-ului @ Gabriela Firea lansează un subiect
major de cârcoteală publică: intenția de a se introduce o rovinietă de
Capitală, pentru ca Bucureștiul să nu mai fie parcarea provinciei @ Tot
din categoria provocărilor face parte și intenția anunțată de Teodorovici
de a impozita bacșișul. Chiar dacă nu reprezintă cine știe ce sumă de
încasări, ocupă totuși timpul specialiștilor care altfel ar discuta probleme
mai grave. Precum cea invocată de „chiparosul ” Cîțu, care acuză
Ministerul de fraudă! E o idee în linia programului lui Orban, cel cu
„înalta trădare” a doamnei Dăncilă @ Ceea ce nu ne spune Teodorovici
este motivul real al impozitării bacșișului: speră ca în felul ăsta să-i
oblige pe negustori să facă note de plată! @ CNAIR anunță deschiderea
festivă a unei felii de autostradă de 22km de pe traseul Nădlac-Sibiu,
în ciuda opoziției constructorului! @ Cuvântarea lui Iohannis de la Ziua
Marinei a fost atât de elocventă încât a provocat leșinul unui militar
american din asistență. Președintele a părut că nu observă incidentul,
probabil ca să nu afecteze festivitatea @ O grea lovitură pentru opoziție,
care vede țara pe marginea prăpastiei: România a avut cea de a doua
cea mai mare creștere economică, după Ungaria, în trimestrul doi.
Germania e pe penultimul loc @ Vreme de două luni Piața Unirii va fi
bulversată de lucrările de reconfigurare a sensurilor de circulație. Este
exact ce le lipsea șoferilor în această perioadă @ O veste bună pentru
ambasadorul Klemm: numirea succesorului său, Adrian Zuckermann,
amânată deja cu aproape trei ani, a fost amânată din nou de Senatul
american care dorește să lămurească niște acuze de hărțuire sexuală din
dosarul său @ Cât s-a perpelit suflarea politică de grija ei, Diaspora nu
mai pare prea interesată de alegeri. Pentru votul prin corespondență s-
au înscris în 20 de zile de la deschiderea listelor doar vreo 9.000 de
diasporeni. E drept, corespondența nu poate fi filmată precum cozile de
la secții @ O undă de realism l-a pălit pe Orban care a decis o schimbare
tactică: nu va mai iniția nicio moțiune de cenzură până după
prezidențiale. După aia, om trăi și om vedea (legea lui Ohm) @ Răzvan
Cook anunță că autostrada Moldovei va fi realizată prin parteneriat
public-privat, cu grăbire. Ce, îl doare gura? @ Teodorovici dă o veste
bună la tot cartierul: românii vor putea trimite bani acasă în țară prin
CEC, care nu le va percepe comision.
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SĂPTĂMÂNA 34 (19 - 25 august)
Difuză ca o pânză de păianjen, povestea răpirilor de la Caracal se întinde
și peste comentariile acestei săptămâni, fără ca nici DIICOT și nici
vreunul dintre investigatorii particulari din presă se poată aduce vreo
deslușire în povestea celor două fete dispărute fără urmă @ Pe acest
fond a erupt vestea intempestivă a invitării lui Iohannis la Casa Albă,
pentru a doua oară în primul mandat al lui Trump @ În comunicatul
americanilor se spune că temele de discuție vor fi apărarea, energia, dar
nu și vizele pentru români. Observatorii au realizat că era de fapt vorba
de o chemare la ordin a partenerului strategic ca să dea samă de
încurcăturile provocate de Dragnea, atât în ce privește achiziționarea
de armament american din 2%, cât și despre exploatarea gazelor din
Marea Neagră de către EXXON @ A fost o vizită blitz, practic de doar
vreo 30 de minute, cât au convorbit cei doi în Biroul Oval și cât Trump
a răspuns întrebărilor jurnaliștilor @ Din delegație au făcut parte doi
consilieri și patru sepepiști, iar deplasarea s-a făcut cu un avion închiriat
de la ruși @ În concluzie, cu vizele „rămâne cum am stabilit”, iar cu
întărirea flancului - că 2% nu e suficient și că trebuie să cheltuim mai
mult @ Fără un mandat din partea Parlamentului (fie și unul formal)și
fără nicio înțelegere cu Guvernul, Iohannis ia soarta țării pe cont propriu
și pare a fi pe cale să compenseze frustrarea lui Trump, pe care danezii
l-au refuzat când a vrut să cumpere Groenlanda, oferindu-i România pe
gratis, ca al 51-lea stat al Uniunii. Că se află tocmai în Europa, pare să
nu mai aibă nicio importanță pentru liderul care e în stare de orice
sacrificiu ca să rămână la putere @ În timp ce Iohannis făcea istorică
sa vizită de o jumătate de oră la Casa Albă, Viorica Dăncilă se întâlnea
la Bruxelles cu noua președintă a Comisiei, von der Leyen, pe care
încerca să o convingă că ni s-ar potrivi foarte bine un portofoliu de
comisar pe Transporturi sau Energie @ Un scandal copt de liberalii din
agricultură a fost lansat public de europarlamentarul Buda fără să știe!
Acesta ceruse întru-un comunicat, intempestiv, demisia ministrului
Daea, pe motiv că acesta ar fi „umflat” recolta de porumb din 2018 cu
4 milioane tone - cu care de fapt de fapt o dezumflaseră niște amploiați
de la ambasada Statelor Unite, cu estimări fanteziste, dar in interesul
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marilor exportatori americani. Chestionat de ministru, Buda a spus că
nu știe nimic, că e în concediu la turci și că acel comunicat ar fi fost dat
fără știrea lui de biroul de presă al PNL @ Poliția Română are un nou
șef în Liviu Vasilescu, om cu experiență în domeniu @ Primarul din
Comarnic iese în evidență cu o propunere năstrușnică: automobiliștii
din București care traversează localitatea să plătească o taxă de trecere
după modelul lui Firea! @ Statistica dezvăluie faptul că PIB-ul
României a crescut în 2019 cu 4,8% față de aceeași perioadă a anului
trecut @ Liberalul Cîțu („chiparosul” lui Teodorovici) se războiește cu
bugetarii acuzându-i de toate relele și făcându-se că uită că el însuși
este un bugetar de lux - lucru pe care i l-a reamintit colega sa Adriana
Săftoiu @ Date publicității, stenogramele discuțiilor lui Trump cu
jurnaliștii, la întâlnirea cu Iohannis, arată că președintele american a
vorbit mai tot timpul pe lângă subiect, aprobat din când în când de
musafirul său @ Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF, pe care Băsescu nu
îl cunoștea, dar îi răspundea la telefon cu „Da, Sorine!”, a fost trimis în
judecată într-un nou dosar de luare de mită, împreună cu soția @ PMP
și-a găsit candidatul ideal la președinție: Toader Paleologu, zis
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„Pleașcă”, cel care în guvernarea de concubinaj PDL-PSD a fost cel
mai slab ministru al Culturii @ Acestuia, Băsescu care a promis din nou
că se va retrage la sfârșitul anului, ar vrea să îi lase și Partidul (ce mai
rămâne din el) pe mână @ După aproape un an de interimat, RNP
Romsilva are un director permanent: același Gheorghe Mihăilescu @
Tăriceanu tulbura apele micii politici punând la cale cu Ponta o alianță
de doi bani. De ieșit nu ar ieși de la guvernare, pentru că nu ar avea în
ce să mai intre, mai ales că niciun șantaj nu o convinge pe Dăncilă să îi
lase locul pentru Cotroceni @ Premierul anunță o nouă remaniere (de
restructurarea pe care i-o tot propune Tăriceanu nici nu vrea să audă)
în care se schimbă între ei vreo patru miniștri, cu excepția unei nou
venite - Dana Gîrbovan, la Justiție @ A avut loc cel mai scurt congres
din istoria PSD (a durat mai puțin de două ore) în care a fost pecetluită,
ca pe vremuri și în unanimitate, candidatura „primei femei președinte
al României” @ Pe ultima sută de metri și-a anunțat candidatura la
președinție și Mircea Diaconu, încurajat de faptul că un actor a câștigat
și în Ucraina.
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SĂPTĂMÂNA 35 (26 august - 01 septembrie)
Debutul săptămânii a venit cu o nouă bombă: Tăriceanu a divorțat
pentru a șasea oară! De data asta nu de vreo nevastă, ci de partidul cu
care s-a cununat în urmă cu trei ani pentru a se salva de la extincție și a
mai parcurge o etapă de exercițiu al puterii. Motivul invocat de liderul
ALDE este că Dragnea i-ar fi promis că îl va susține ca unic candidat
la președinție al stângii, dar că succesoarea sa a încălcat angajamentul
@ După o serie întreagă de fițe politice, concretizate în înțelegeri și
răzgândiri succesive cu fostul aliat din USL, Ponta, Tăriceanu a făcut
pasul decisiv renunțând și la portofoliile ministeriale, cu excepție unuia,
și la scaunul de cel de al doilea om din stat de la Senat @ Iată un om
care pune principiile înaintea interesului personal! - s-ar putea spune.
Dar nu el a fost cel care le-a aplicat, ci proaspătă ministresă de Externe,
Ramona Mănescu, cea care a considerat că este în interesul națiunii ca
ea să rămână la Ministrul de Externe, chiar dacă nu are nici o calificare
în acest domeniu @ După anunțul care nu a luat-o deloc pe nepregătite
pe Viorica Dăncilă, cei trei miniștri - Viorel Ilie, Grațiela Gavrilescu și
George Anton - au anunțat că își părăsesc funcțiile Nu însă înainte de
ultima ședință de guvern comună @ Ba, doamna Grațiela a făcut din
demisie un moment festiv, lansând programul pentru panouri
fotovoltaice @ Odată cu plecarea ei, însă, urșii și cormoranii rămân
orfani, la discreția cine știe cărui inamic al biodiversității @ Odată cu
ieșirea din dispozitiv a aldiștilor se nasc unele probleme, atât pentru
Guvern cât și pentru liberali, care vor să-l răstoarne cu orice preț. Pentru
a face față unei noi moțiuni de cenzură organul guvernamental are
nevoie de vreo treizeci de susținători. Cam tot atâția cât are nevoie PNL
pentru semnăturile moțiunii @ Pe tarabă se află expații lui Ponta și
nemulțumiții de prin celelalte partide. Marea dilemă o constituie însă
faptul că cei care ar putea avea un rol în răsturnarea Guvernului nu sunt
deloc dispuși să cauționeze un viitor guvern liberal @ Ar fi și caraghios
- vorba lui Ponta - să o dai jos pe Dăncilă ca să îl pui pe Orban @ Ideea
nu le prea surâde nici useriștilor lui Barna, care vor să intre la guvernare
doar după alegeri și nu ca copiii de mingi ai lui Iohannis @ Lista de
interimari după plecarea aldiștilor era deja pregătită și printre aceștia
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se număra și Dana Gîrbovan, care și-a dat chiar demisia din magistratură
în acest scop, demisie acceptată de CSM @ Conform deciziei luate în
CExN, PSD merge mai departe cu guvernarea și va recurge la remaniere
și nu la restructurarea cu care i-a tot bătut la cap Tăriceanu @
Propunerile de noi miniștri au fost trimise la Cotroceni, dar Iohannis a
anunțat că va da un răspuns abia a doua zi. Ca orice ardelean oblu avea
nevoie de un răgaz suficient în care să cumpănească decizia. Care a
venit ca un șrapnel care a împrăștiat schije în toate părțile @ Iohannis,
care își va binemerita supranumele de „președinte-respingător” a
anunțat cu fason că „respinge în integralitate” propunerile și, dacă vrea
guvern, PSD va trebui să meargă cu ele în Parlamentul unde cu
siguranță nu va obține votul de confirmare. Prin urmare, va trebui să
părăsească puterea @ Pofta ce-a poftit domnia sa de trei ani încoace și
care îi apare mai aproape ca oricând @ Și spre stupoarea mai ales a
celor care consideraseră că prezența Danei Gîrbovan pe listă ar putea fi
un element decisiv @ CSM s-a ofuscat și l-a acuzat de politizare pe
președinte, acuzație pe care acesta a întors-o cu nonșalanță: „Nu eu,
voi!” @ Dana Gîrbovan și-a retras demisia care nu apucase să fie
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transmisă la Cotroceni (motiv de care se agață președintele) iar Viorica
Dăncilă răspunde discursului extrem de agresiv (mitocănesc, chiar) al
președintelui în termeni la fel de categorici, dar politicoși, acuzându-l
că de trei ani nu face altceva decât să hărțuiască guvernul @ În timp ce
meciul se desfășura la tribuna întâi, la peluză „zecimalii” se bat pentru
un loc sub soare. Actorul Mircea Diaconu, încurajat de modelul
ucrainean, își anunță intenția de a candida, iar Pro România și ALDE,
în pană de personalități, se reped să-l adopte și să îl declare principalul
contracandidat al lui Iohannis @ De pe banca de rezerve Paleologu
„Pleașcă” își persiflează concurența afirmând că Diaconu e „un bun
actor în roluri de prost”, iar Băsescu este neplăcut impresionat de faptul
că atunci când s-a lansat, acesta arăta ca un homeless @ Pe fondul
haosului guvernamental Ana Birchall trage cu dinții să rămână la Justiție
apelând la susținerea omologului american William Barr, aflat în vizită
neîntâmplătoare la București @ În ședința de guvern de după anunțul
divorțului a fost modificată Ordonanța 114 din care s-au eliminat
reglementările privind gazele și electricitatea, iar celebra ordonanță a
grațierii și amnistiei a fost eliminată cu totul în unanimitate @ Guvernul
a mai suplimentat și contingentul de lucrători din import cu 10.000 de
persoane care se mai liniștească piața forței de muncă @ Noul Avocat
al Poporului, doamna Weber, eliberată de obligațiile față de coaliție, a
sesizat Curtea Constituțională pe codul administrativ @ Ministrul
Agriculturii anunță ca au fost încasate 2,7 miliarde de euro pentru
dezvoltare rurală și pentru sprijinul fermierilor - o sumă record din
efortul de absorbție @ De la Bruxelles „Siegfried” Vasile Mureșan dă
alarma: doar Italia și România nu și au nominalizat candidații pentru
funcțiile de comisar european! N-a fost probabil informat că Plumb și
Nica erau în cărți de vreo lună și că deja Iohannis ceruse să fie înlocuită
Rovana @ Un nou scandal la Academia de Poliție: suspiciuni de fraudă
în declarațiile la examenul de admitere @ Teodorovici anunță că s-au
virat în totalitate banii pentru plata taxei auto, cea percepută ilegal și
abuziv de Tăriceanu, pe când era el premier și pentru care nu a dat
niciodată seamă @ Lazăr redivivus! Procurorul general de tristă
amintire s-ar putea să o consilieze pe Maia Sandu de la Chișinău în
probleme de anticorupție. Poate mai degrabă de arheologie... @
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DIICOT a încheiat, după 36 de zile, cercetările la casa lui Dincă din
Caracal unde nu au fost găsite încă probe semnificative @ Hotărât lucru
că US Open nu-i poartă noroc Simonei. La această ediție, la care a trecut
totuși de primul tur, s-a împiedicat de cea mai slab cotată jucătoare
americană, o tânără negresă cu fundul mai mare ca al Serenei, dar dotată
cu multă voință. Atât de de multă încât a eliminat-o și pe Sorana Cîrstea
@. Viorica Dăncilă și-a ieșit din fire și s-a hotărât să îl dea în judecată
pe Iohannis pentru acuzele de corupție la adresa Guvernului. Acuze
nesusținute de nicio proba, spune șefa PSD, la Constanța. Unde a avut
ghinionul ca în prezența sa un lider local să decedeze în timpul reuniunii
la care participa @ Standard & Poor's a reconfirmat perspectiva stabilă
a economiei românești cu calificativul BBB A3. Finanțele sunt
încântate, dar cârcotașii liberali zic că e doar ceva mai bine decât junk
@ La CExN-ul de la Constanța Viorica Dăncilă și-a exprimat speranța
că PSD va reuși să recupereze fiii rătăcitori pentru care e gata să
sacrifice vițelul cel gras. Care o fi acela? @ Comisia Europeană ne alocă
700 milioane euro pentru podul de la Brăila-Tulcea. Semn că ar putea
să se facă @ CSM, secția Judecători, se răstește spre Cotroceni și spune
că nu acceptă ordine de la un președinte aflat în campanie. Când nu era
în campanie era altceva @ Remaniatul Meleșcanu pretinde că i-ar fi
trimis lui Dăncilă de peste trei luni propunerea de rechemare a lui Maior.
Iar Dăncilă zice că dacă o primea o semna pe loc @ Disciplinați,
maghiarii și au desemnat și ei candidatul la președinție. Pe Kelemen
Hunor, care nu va putea lua mai puțin de cinci procente, pe care le va
negocia pentru turul doi cu cine va da mai mult.

SĂPTĂMÂNA 36 (02 - 09 septembrie)
A fost o nouă săptămână agitată. Cea în care DIICOT a catadicsit, după
ce timp de șase săptămâni a făcut curat în gospodăria lui Dincă, să dea
rezultatul investigației sale de la Caracal. Cele două fete au fost ucise,
așa cum monstrul a recunoscut încă de la început. Ce alte infracțiuni se
adaugă pe lângă aceasta rămâne încă de domeniul supozițiilor. Și al...
detectorului de minciuni! @ Serial negru în Irak unde au murit pe
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câmpul de luptă cei mai mulți români de la al doilea război mondial
încoace. A fost mai întâi explozia rău prevestitoare a unei butelii de
aragaz la sediul ambasadei, urmată de două acțiuni teroriste ale
talibanilor în care și-au pierdut viața un diplomat și un auxiliar. Se pare
că talibanii irakieni ne-au luat la ochi de când s-a dus vestea că suntem
partenerii strategici preferați ai lui Trump, situație care se măsoară în
peste 20 de morți și 160 de răniți din rândul corpului expediționar român
prezent neîntrerupt din anii 90 încoace în zonele de conflict ale altora
@ Așa cum era de prevăzut Tăriceanu și-a dat demisia de la șefia
Senatului lăsând deschisă calea opoziției pentru a ocupa cea de-a doua
funcție din stat. N-a ținut însă seama de fragilitatea propriului său grup
parlamentar, amenințat cu desființarea de trecerea venerabilului
Meleșcanu în barca puterii (vorba vine) care l-a ademenit cu această
funcție - una dintre puținele care îi lipseau din palmres @ Zarva care s-
a stârnit l-a făcut pe șeful ALDE să își acuze foștii parteneri de
guvernare de racolare ostilă a valoroșilor săi tovarăși, ceea ce poate
duce la imposibilitatea de a mai face un puternic grup parlamentar
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ALDE-PRO, care să poată înclina balanța viitoarei structuri de putere
@ Hârșit în astfel de chestiuni Meleșcanu a găsit o soluție rabinică prin
care acceptă generoasa ofertă a lui Dăncilă fără a-și afecta statutul de
aldist, procedând la o „suspendare temporară” a sa din partidul pe care
nu îl părăsește de facto @ De la Bruxelles Dacian al lui Cioloș
avertizează asupra pericolului care planează asupra României: acela de
a-i fi respinși ambii candidați la funcția de comisar european în absența
desemnării unuia mai credibil decât Plumb și Nica. Adică unul cum a
fost el când l-au preferat francezii la Agricultură @ UDMR și-a
desemnat candidatul la președinție în persoana fostului ministru din
guvernele PDL, Kelemen Hunor. Acesta îi transmite lui Dăncilă că e
posibil să nu susțină restructurarea Guvernului, iar acesta să cadă pur
și simplu. Variantă pe care șefa Executivului refuză să o ia în calcul și
pentru care caută soluții inclusiv prin reademenirea reprezentanților
minorităților care s-au dovedit sensibili la cântecul de sirenă a lui Orban
@ În așteptarea confirmării miniștrilor desemnați, de către Iohannis,
premierul avertizează asupra planului secret al Cotrocenilor - să dea
vina pe Guvern dacă pensiile nu se vor putea plăti la întâi septembrie,
din cauza veto-ului prezidențial @ În acest timp și miniștrii cabinetului
dau dovezi de eroism, precum Cuc, care a cerut permisiunea ca două
zile pe săptămână să nu se miște de pe șantierul autostrăzii Sebeș-Turda,
ca să nu poată chiuli constructorii @ Un nou subiect de râcă între palate:
după decizia Ministerului Educației ca elevii care nu obțin nota 5 la
Evaluarea Națională să fie îndrumați în bloc către școlile profesionale,
Iohannis, ca profesor (de fizică) ce este, găsește nedreaptă măsura
deoarece, cu ceva meditații, unii dintre acești elevi ar putea să facă față
exigențelor liceale @ Bomba săptămânii este anunțul Departamentului
de Stat care face cunoscut faptul că Liviu Dragnea și copiii săi nu mai
au acces pe pământ american din cauza suspiciunilor de corupție.
România beneficiază astfel, în loc de vize, de o „listă neagră” pe care
se vor putea adăuga fel de fel de alte nume incomode de la București.
Unic prin caracterul său (măsură de forță la adresa unui partener
strategic important) unii pun comunicatul și decizia pe seama influenței
lui Iohannis care la vizita-fulger de la Casa Albă l-ar fi convins pe
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Trump că numai în acest fel parteneriatul strategic poate funcționa la
adevărata valoare a lui „2%” și că nimeni altcineva decât el nu ar putea
asigura eficiența sa. Se speculează că în felul acesta președintele
Iohannis își securizează cel de-al doilea mandat împotriva eventualelor
replici ale Guvernului prin instrumentele pe care le mai are la îndemână
și prin acuze ce ar putea căpăta forme identificabile în Codul Penal,
revizuit sau nu. Cum ar fi, de pildă, răscolirea chestiunii caselor din
Sibiu @ Vine și momentul adevărului crizei: Iohannis „respinge
categoric” propunerile de miniștri pentru portofoliile vacante susținând
- pe bună dreptate - că 80 de miniștri rulați în trei ani de guvernare
înseamnă deja prea mult. E drept că aceștia au fost schimbați și numiție
pe semnătura lui, dar probabil că omul s-a săturat să mai fie marioneta
Executivului și pune piciorul în prag în ceasul al 12-lea - cel al
campaniei electorale @ Ce vrea de fapt Iohannis este ca Dăncilă să
meargă cu propunerile în parlament unde speră să nu obțină vot de
trecere. Și, uite așa, visul de aur a lui Orban să se împlinească fără
pârdalnica moțiune căreia nu i s-a dat niciodată de capăt @ Evident că
acest gest de frondă a supărat-o foarte tare pe șefa Guvernului care i-a
zis vreo două de la obraz și l-a asigurat că nu îi va face jocul prin
demisie și că guvernul va merge mai departe prin orice mijloace legale
de tergiversare a unei astfel de soluții @ Unica revanșă a românilor față
de balamucul din politică rămâne, ca întotdeauna, recursul la sport.
Dacă Simona Halep nu a mai avut suflu și pentru US Open, turneu pe
care l-a părăsit prematur și fără glorie, ne-am pus toată nădejdea într-o
româncă din Canada, Bianca Andreescu, care a reușit uluitoarea
performanță ca la doar 19 ani să o răpună în finală pe celebra „oaie
neagră” a tenismenelor noastre - Serena Williams @ Cu fotbalul e altă
socoteală. Aici tot sperăm să se întâmple câte o minune care nu se
întâmplă și ne resemnăm, cu coada între picioare, că nu mai înseamnă
mare lucru pe gazonul european și mondial. Spaniolii ne-au executat
scurt și eficient și nu ne-a rămas decât entuziasmul declanșat de golul
spaniolului Andone, cel care n-a jucat niciodată în țară @ După cinci
trageri câștigătoare la Loteria CNSAS, care i-a eliberat pe bandă
adeverințe de necolaborare cu Securitatea, Traian Băsescu a tras al
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șaselea loz: cel necâștigător. Din care reiese că a făcut poliție politică.
Drept urmare va trebui să demonstreze în fața instanței că ceea ce a
făcut el era doar o îndatorire patriotică, el neavând la vremea respectivă
cunoștință că Contrainformațiile armatei ar fi făcut parte din structurile
Securității. În cazul în care instanța nu va lua în considerare argumentele
sale destul de subțiri, se pune în pericol prezența sa la Bruxelles în
calitate de europarlamentar.

SĂPTĂMÂNA 37 (09 - 15 septembrie)
O săptămână plină pentru Festivalul Enescu. Sau așa ar fi trebuit să fie.
N-a prea fost. S-au întâmplat lucruri de neconceput la edițiile precedente
(locuri libere la concerte, spectatori care părăsesc sala în mijlocul
programului) care s-ar putea explica și prin ambițiile excesive ale
junelui director Jurowski care a ridicat ștacheta repertoriului peste
nivelul de suportabilitate, dar și absenței adevăratului maestru al
manifestării - Holender - alungat de Mihai Constantinescu și Compania,
nu doar de absența unei săli corespunzătoare, reclamată în mod repetat
de reputatul dirijor. Ca să nu mai vorbim de totalul dezinteres al
oficialităților care nu s-au sinchisit să o onoreze cu prezența măcar
fizică, având alte preocupări @ Deși se desfășoară sub „înaltul” său
patronaj, Iohannis n-a binevoit să pună piciorul în vreuna dintre sălile
de concert, având treburi mai importante de reglat @ Vârful de trafic al
acestei toamne pune în evidență coborârea în picaj a serviciilor de pe
Aeroportul Otopeni, care numai internațional nu mai poate fi numit.
Lipsa cărucioarelor de bagaje și starea jalnică a toaletelor - puse pe
seama lipsei de personal - sunt bomboanele de pe coliva primului
aeroport al țării, lăsat de izbeliște de ministrul Cook, cel ocupat să
campeze zi și noapte pe șantierele autostrăzilor neterminate @ Cioloș
dă o splendidă dovadă de recunoștință și devotament față de mentorul
său, președintele Macron, care l-a făcut dintr-un soi de suplinitor al lui
Barna ditamai șeful unui grup europarlamentar. O susține cu tăria
funcției sale pe candidata Franței la portofoliul de comisar, în ciuda
evidenței acuzațiilor de corupție la adresa sa. Cioloș zice că pe el l-a
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convins că nu e vinovată, după o discuție între patru ochi @ Politicianul
de mare viitor care este Meleșcanu și-a trecut în CV și calitatea de șef
al Senatului. Nu din partea ALDE, care l-a și dat afară din partid, chiar
cu riscul de a rămâne fără grup parlamentar și a nu mai avea ce să
negocieze cu Ponta, pentru că a răspuns chemăriilor de sirenă ale
doamnei Dăncilă. Nu a fost singurul, alți trei miniștri ALDE revenind
în funcții după ce le părăsiseră, pentru a da impresia că nu se schimbat
nimic din structura Executivului. Șmecheria asta nu l-a convins pe
Iohannis care a refuzat ferm o nouă ofertă de remaniere, trimițând-o pe
doamna Premier la Parlament @ Pentru mulți necunoscători ai tipurilor
politice, atitudinea lui Iohannis pare una fermă, de principiu. În fond
nu e decât o șmecherie prin care acesta speră ca guvernul să se
împotmolească la votul din Parlament și să fie silit să demisioneze. Deși
asta nu îl ajută deocamdată cu nimic, pentru că oricât s-ar strădui, Orban
nu va putea forma o majoritate care să guverneze cu materia primă
existentă la această oră în Parlament @ Mele... novela aldistă continuă
cu exmatriculări și amenințări, față de care dezertorii somează și ei că
le vor da pe mâna Justiției @ În fața noului refuz iohannist, Dăncilă ia
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foc și atacă la baionetă „alianța dintre ipocrizia prezidențială și dorința
de distrugere a lui Tăriceanu”, puși în aceeași barcă a dușmanilor
poporului @ La Bruxelles, Madam Ursula a comunicat lista comisarilor
propuși și a portofoliilor acordate. Rovana Plumb se va ocupa de
Transporturi dacă va trece de opoziția românilor lui Julien și Sigfried,
care au avertizat că nu o vor vota cu niciun preț @ Meleșcanu a câștigat
șefia Senatului înfrângând în al doilea tur pe eterna candidată liberală
Gorghiu, cu o diferență de 7 voturi aparținând „trădătorilor” din ALDE
@ Propus de Dăncilă pentru interimatul de câteva luni la Comisia
Corinei Crețu, Mircea Pașcu a fost retras, la inițiativa ambasadorului
român la UE, madam Odobescu, care a pretins că așa a primit
instrucțiuni de la București, fără să specifice de la cine anume @
Deficitul comercial al României a crescut la 9,48 miliarde RON în
primele șapte luni. Teodorovici e calm și nu se îngrijorează de o
asemenea banalitate @ Surpriză la bacalaureatul de toamnă: cu 3,7%
mai mulți candidați l-au luat, față de ediția trecută @ Baie de
popularitate la debutul anului școlar. Politicienii de la putere și din
opoziție s-au întrecut în a se afișa în mijlocul copiilor și al reporterilor.
Nici unul nu a riscat însă să meargă la festivitatea dintr-o școală la care
nu s-au terminat reparațiile. Și nu sunt puține @ A avut loc ceremonia
repatrierii celor doi eroi din Irak, un diplomat și un angajat civil al unor
contractori canadieni. Au ieșit la iveală cu prilejul acesta gravele
nereguli ale acestor organizații paramilitare care folosesc mercenari
prost plătiți și prost echipați @ CExN al PSD decide într-o ședință că
Executivul va fi restructurat iar votul de încredere din Parlament se va
da după o săptămână. Fiind apoi amânat pentru după 18 septembrie, din
motive de boicot prezidențial @ Refuzat din toate părțile, Ponta se dă
erou clamând că „nu vom face parte dintr-un guvern PNL-USR”. Dar
nici din unul PSD. Atunci? @ După ce că tot mai mulți români pleacă
(nu în excursii) nici cei rămași nu prea își mai fac datoria de susținere
a sporului populației. În iulie acesta a fost din nou negativ @ Spre marea
lui bucurie, George Maior a fost audiat la DNA în dosarul deschis pe
tema invitației lui Dragnea în SUA, la instalarea lui Trump. A putut să
îl dea în gât pe adversarul său căzut la pământ @ Udrea a sosit la
tribunal, la un nou termen al dosarelor sale, de mână cu iubitul și și-a
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exprimat speranța într-o schimbare în bine, atât a situației României cât
și a sa personală @ Dăncilă salută inițiativa parlamentară de impozitare
suplimentară (între 30 și 50%) a pensiilor speciale. O simplă manevră
de imagine, pentru că tocmai cei vizați vor fi cei care trebuie să o aprobe
@ Liviu Dragnea a fost scos din penitenciar pentru a participa la
audierile din dosarul lui Zgonea. Știți cine, băiatul acela pe care îl făcuse
el șef la Cameră și pe care tot el l-a dat jos @ România a decis să
suspende timp de 6 luni exporturile de medicamente citostatice, măsură
care cu siguranță va fi atacată de producători la Comisia Europeană @
Tiki - taka cu Autoritatea Vamală: a fost din nou trecută de la ANAF la
Ministerul Finanțelor. Evident, fără niciun rost @ Îngrijorată de situația
cetățenilor din Drumul Taberei Gabriela Firea l-a luat la rost pe
ministrul Cook și l-a pus să jure că până la sfârșitul a anului se dă în
folosință Magistrala 6 de Metrou. Cook a jurat. Oricum, el nu va mai fi
pe acolo, atunci @ Înființarea, prin Hotărâre de Guvern, la propunerea
Ministerului Agriculturii, a Băncii de Resurse Genetice Vegetale este
considerată de ministrul Petre Daea o acțiune istorică, această bancă fiind
mai valoroasă decât una de aur @ Îngrijorat de posibilitatea ca românii
din străinătate să vrea și să nu poată vota, Guvernul a prelungit până la
15 septembrie termenul de înscriere în registrul electoral. În mod ciudat,
cei care s-au călcat în picioare pe la secții acum patru-cinci ani, acum
nu mai dau buzna să se înscrie @ Fără explicații: contrabanda cu țigarete,
în mod tradițional una dintre sursele principale de fonduri negre de
campanie, a scăzut pentru prima dată în ultimii șase ani sub 14%!

SĂPTĂMÂNA 38 (16 - 22 septembrie)

Circul este total: a început reconstituirea crimelor de la Caracal cu Dincă
în rolul principal. „Monstrul” e în formă: arată îngrijit, bine îmbrăcat și
este chiar telegenic. Se comportă cu naturalețea omului care știe că
joacă rolul vieții. Secvența forte surprinsă de alaiul de reporteri este una
în care Dincă o ține atent de braț pe o tânără polițistă cu mâinile legate
la spate, care joacă rolul victimei @ Teodorovici anunță proiectul
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închisorii datornicilor. Cine nu plătește contribuțiile, fie el privat sau
de stat, ajunge la pârnae. Pentru că altfel nu se mai poate @ 80.000 de
români s-au înregistrat pentru votul prin corespondență. Aceștia nu se
vor mai înghesui pe la secțiile de votare ca să demonstreze incompetență
organizatorilor @ România rămâne lider în Uniunea Europeană la
exportul de grâu. Nu de cea mai buna calitate, dar mult @ De la Guvern
se face anunțul că Viorica Dăncilă împreună cu Teodorovici și Mănescu
va face o vizită oficială în America, taman când se va afla acolo, pentru
sesiunea Adunării Generale a ONU și Iohannis @ În al cărui program
figurează și lansarea cărții sale „EU.RO” la o asociație a etnicilor
germani în al cărei CV figurează episoade dubioase similare cu cele ale
asociației din Sibiu @ În programul de întâlniri bilaterale ale lui Trump
pe perioada sesiunii nu se regăsește și o întâlnire cu președintele român,
cu care s-a întreținut recent @ Marșul transatlantic de redescoperire
electorală a Americii este completat și de vizita lui Barna, fix în aceeași
perioadă @ Senatul a adoptat proiectul de lege de impozitare a pensiilor
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speciale, dar lupta finală se va da la Cameră, unde se pare că nu este
bine primit nici de Opoziție și nici de Putere (care o mai fi și aceea) @
Pe 17 septembrie Hellwig și-a isprăvit mandatul de director SRI. Nu se
aude însă nimic despre ce ar urma să se întâmple cu el: va fi recuperat
sau înlocuit? Cotrocenii nu suflă nici un cuvințel, pentru că acolo sunt
alte priorități @ Deocamdată, multă lume se întreabă cum de s-a
întâmplat să se mai găsească o tranșă de dosare de ale Securității, în
care au fost depistate cele două note informative semnate „Petrov”.
Lumea știa că toate dosarele au fost virate la CNSAS pe timpul lui
Băsescu. De unde or mai fi apărut și astea? Și mai ales de ce? Să îi fi
expirat fostului președinte perioada de protecție? @ Interesant este că
dacă nu l-ar fi mâncat (știți dv unde) să se umflă în pene și ca
europarlamentar, Băsescu ar fi scăpat nevătămat de beleaua de a fi
dovedit colaborator/informator al Securității @ Omul cu sticlele de
sifon pe post de ochelari, inventatorul „eratei” de la referendumul de
suspendare a lui Băsescu, zice că fostul său protector nu are a se teme
penal, ci doar moral. Hai că i se potrivește de minune chestia asta cu
morala @ Când se gândea cum să o mai frece pe madam Dăncilă cu
miniștrii săi suplinitori, lui Iohannis i-a picat pe cap decizia CCR care
i-a spus limpede că a călcat Constituția nevalidând decretele. Din grabă
sau din prostie consilierii i-au furnizat o variantă a deciziei, înainte ca
aceasta să fie publicată, din care reieșea că tot el ar fi avut dreptate și
că era musai ca premierul să meargă la Parlament cu remanierea. A fost
un fake news pe care l-a mușcat precum un guvid, pentru că în textul
real al deciziei nu se pomenește așa ceva @ A călcat Constituția? Și ce
dacă? A mai călcat-o și altădată și nu s-a întâmplat nimic @ Noroc că
de la Bruxelles a venit și o veste bună care i-a mai alinat suferințele
produse de „guvernarea catastrofală”: Codruța Kovesi, cea care a fost
dat afară de la DNA pe semnătura lui, a triumfat în competiția pentru
funcția de procuror european, cursă în care rămăsese singură. 17 dintre
cei 22 de ambasadori ai țărilor care recunosc parchetul european,
lehamisiți de ciorovăiala cu Parlamentul, i-au dat câștig de cauză @ Un
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veritabil triumf al Binomului și al Statului Paralel, cu mâna sponsorilor
lor de la Bruxelles. Dezamăgirea cu care a întâmpinat vestea Tăriceanu
l-a făcut pe un cunoscut jurnalist (pe care mulți încep să îl compare cu
Quasimodo) să îl denumească „porc mistreț”, confirmându-și
preferințele pentru onomastica animală @ Dacă Opoziția în frunte cu
șeful ei a exultat la vestea hirotonisirii europene a Codruței, Viorica
Dăncilă și-a exprimat binecunoscutele rezerve pe motiv că imaginea
României ar avea de suferit dacă aceasta va ajunge să fie inculpată în
dosarele care stau teanc la ISSJ. Este, poate, unul dintre motivele
campaniei susținute pentru desființarea acestei structuri, sarcină preluată
cu entuziasm de ministrul interimar Ana Birchall. Care însă a primit o
lovitură aproape mortală prin decizia Curții Constituționale: în ciuda
susținerii aproape indecente a americanilor, Iohannis va fi nevoit să
semneze și eliberarea sa din funcția de interimar la Justiție @ S-a
declanșat parada depunerii candidaturilor la BEC. Prima a fost Viorica
Dăncilă, urmată de Iohannis, mândru nevoie mare de cele două milioane
de semnături strânse, iar apoi de Barna care a și declanșat atacul la
contracandidatul pentru turul doi, numindu-l pe președinte un „pompier
care intervine doar când casa e cuprinsă de flăcări” @ „Da, pompier
atomic!” replică acesta, semnalând că în ciuda impresiei generale cum
că n-a fi făcut nimic, a stins de fapt o groază de incendii în faza lor
incipientă @ La lansarea lui Mircea Diaconu, acesta nu a fost însoțit de
sponsorii Ponta și Tăriceanu @ Agenția FITCH dă o lovitură Opoziției,
avertizând că schimbarea Guvernului în această perioadă ar scufunda
țara în haos. În unul mai mare...

SĂPTĂMÂNA 39 (23 - 29 septembrie)

Nu mai puțin de trei candidați la președinție au purces să traverseze
Atlanticul pentru a descoperi America: Iohannis, Dăncilă și Barna.
Fiecare cu mijloace potrivit posibilităților și programe după
disponibilitățile gazdelor. Cel mai favorizat a fost Iohannis care a
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profitat de adunarea generală a ONU pentru a se întâlni cu Trump și de
a-l asigura ca a înțeles aluzia acestuia de la recent-precedenta vizită,
cum că 2% din PIB nu sunt suficienți @ Viorica Dăncilă n-a prea avut
contacte la vârf (vicele Pence a decomandat în ultimul moment
întâlnirea) dar a încercat să tragă foloase de pe urmă întâlnirilor aranjate
printr-un avocat cu relații. Cel mai spectaculos ar putea fi acordul
încheiat pentru cooperare atomică civilă (în detrimentul aranjamentelor
lui Dragnea cu chinezii) @ Barna nu prea știm ce a făcut, dar a fost și
el pe acolo @ Coincidența face ca exact cu 25 de ani în urmă
președintele Iliescu să fi fost invitat de Bill Clinton, care l-a tratat cu
neașteptat de multă deferență, cei doi având o întâlnire ce a durat mai
mult de o oră @ În țară afișul a fost ținut și în această săptămână de
telenovela de la Caracal și de „șocul ADN” produs de divulgarea de
către anchetatori a faptului că tatăl din acte al Luizei nu era și părintele
biologic al acesteia. Lucru care l-a consternat pur și simplu pe acesta,
iar pe mamă a făcut-o să refuze categoric o nouă prelevare de gene, de
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teamă să nu mai reiasă și alte grozăvii @ Comandoul trimis de procurori
să o ia pe sus a stârnit revolta celor prezenți la scenă @ Pe fondul
propagandei insistente făcute de europarlamentarii români din tabăra
adversă, audierea Rovanei Plumb la Comisia JURI s-a soldat cu
blocarea candidaturii acesteia pentru funcția de comisar. E drept că și
modul în care aceasta s-a explicat n-a fost prea convingător, iar faptul
că a împrumutat 800.000 euro în nume personal ca să susțină campania
europarlamentară a partidului, în care era direct implicată, a fost de
natură să ridice niște semne de întrebare legate cel puțin de modul în
care datoria putea fi achitată @ Deși toată lumea de pe la Bruxelles știe
că un mandat de europarlamentar se poate solda, pentru un om chibzuit,
cu vreun milion de euro în conturi @ Vestea a fost primită cu satisfacție
de către opoziție, în frunte cu Iohannis, în timp ce Dăncilă a insistat să
își exprime încrederea în Plumb, susținând-o în continuare @ Pe acest
fond liberalii și-au întețit eforturile de a obține semnăturile necesare
depunerii moțiunii, pe care până la urmă le-au și găsit. Din păcate, nu
există nici o garanție că semnatarii se vor și prezenta la vot @ ALDE
se destructurează văzând cu ochii. Trei dintre „greii” săi s-au raliat PSD-
ului și tot mai multe voci se ridică împotriva politicii sinucigașe a lui
Tăriceanu @ Drama din Dâmbovița era cât pe ce să eclipseze
superproducția de la Caracal. Înainte de a putea fi învinuit, olandezul
pedofil s-a sinucis intrând cu mașina într-un TIR @ Se fac cercetări
pentru a se afla dacă nu cumva a mai făcut și alte victime pe unde s-a
plimbat ca turist în ultimii patru ani @ În lipsă de subiecte Cioloș s-a
gândit să îl atace pe Daea acuzându-l că vrea să facă din Ziua Recoltei
o festivitate de tip comunist. Daea nu îl bagă în seamă și își vede de
treabă, hotărât să pună în evidență cei trei ani de recolte-record @
Decizie controversată luată în Senat: ursul nu mai este animal protejat
și va putea fi vânat în anumite perioade pentru a mai scădea presiunea
asupra zonelor locuite @ Candidatura lui Cumpănașu a scos la iveală o
serie întreagă de detalii pe care acesta încercase să le ascundă(între care
și faptul că nu a depășit ca studii faza liceului) și ar fi reușit dacă nu se
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băga în competiția prezidențială. Altminteri, poate i-ar mai fi putut
păcăli pe rectorii și miniștrii de la care a supt sume importante, încă o
bună perioadă. De altfel SNSPA a anunțat că renunță la orice colaborare
cu acest „expert” @ Senatul american a reușit după mai bine de doi ani
să îl examineze pe Adrian Zuckermann, propus de Trump ambasador
la București și să-i dea acordul. Că s-o fi săturat și Klemm de când tot
așteaptă să fie schimbat @ AEP refuză să vireze PSD 3 milioane de lei,
cheltuieli de campanie, din cauza unor semnături dubioase @ Veste
bună pentru turiștii împătimiți: vor putea merge în Arabia Saudită fără
viză @ BEC a definitivat lista celor 14 candidați admiși și a tras la sorți
(după o metodă destul de ciudată) așezarea pe buletinele de vot.
Iohannis a ieșit primul. Ghinionul celorlalți.
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SĂPTĂMÂNA 40 (30 septembrie - 06 octombrie)

Răfuiala interlopilor din Piața Revoluției, la doar doi pași de Parlament,
SRI și Ministerul Justiției, a cam umbrit tema centrală a evenimentelor
de la Caracal. Soldată cu un mort și mai mulți răniți, întâmplarea a pus
pe jar poliția, dar și pe candidații la președinție, care au văzut în ea și o
excelentă temă de campanie @ Se comentează intens „dublul standard”
care domnește pe la Bruxelles și care a făcut ca Rovana Plumb să fie
respinsă pentru motive incomparabil mai puțin grave decât cele
reproșate candidaților belgian și francez, suspectați de acte de corupție
sadea @ Comisia JURI a respins-o definitiv pe Rovana, iar președinta
Comisiei Europene a solicitat Bucureștiului altă propunere @ Iohannis
a considerat că e necesar ca Dăncilă să se consulte cu el în această
privință. ”Deîndată!” - a răspuns în manieră prezidențială premierul,
netrecându-i nici un moment prin cap să o facă @ CExN-ul social
democrat s-a gândit mai întâi la Fifor, apoi la Nica, iar la final la o
doamnă Ciot de pe la Externe, despre care Negrescu susține că nu ar fi
nimic de capul ei @ Răspunsul Bruxelles-ului a fost că este de preferat
să se aștepte mai întâi rezultatul moțiunii de cenzură @ Și cum o belea
nu vine niciodată singură, ANI s-a autosesizat și a luat la puricat averea
europarlamentarei care s-a îndatorat pentru partid @ Apare din senin
un semn de întrebare legat de posibilitatea Codruței Kovesi de a mai
ocupa funcția de procuror șef european: solicitarea sa de a i se da gradul
de procuror pe lângă Curtea de Apel a fost amânată de ÎCCJ peste doi
ani, până atunci rămânând cu gradul inferior, de pe lângă Tribunal, care
nu i-ar permite însă să funcționeze ca atare decât cu riscul ca orice
semnează să fie lovit de nulitate @ Dezmeticit după revenirea din
America la fusul orar local, Iohannis cere că șeful DIICOT să își dea
demisia din cauza crimei din Piața Revoluției. Deși nu se consideră
vinovat, Bănilă își dă demisia, ascultător @ Exact pe 1 octombrie
liberali au depus moțiunea de cenzură semnată de 237 parlamentari -
cu patru mai mulți decât era necesar. Depunerea a provocat un scandal
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legat de programarea citirii și a votului. În timp ce pesediști ar fi vrut
ca asta să se întâmple în primul weekend, inițiatorii au strigat ca din
gură de șarpe că e o manipulare menită să îi pună în dificultate, știut
fiind că în weekend lumea (lor) nu prea vine la lucru. Dăncilă le-a zis
de la obraz ar trebui să știe că la guvernare se lucrează 24 din 24 @
Până la urmă are loc o trădare din partea disidentului Paul Stănescu,
care votează cu opoziția amânarea votului peste o săptămână. A motivat
că a făcut-o din neatenție @ Amânarea a fost sărbătorită ca o adevărată
victorie de către Orban și Compania, care se și văd la guvernare@ Iese
la iveală că „modelul Plumb” a fost urmat și de Tomac, care s-a
împrumutat de la țigani cu un milion de lei pentru campania
europarlamentară. Doar că el nu a fost propus comisar @ Moțiunea a
fost citită în familie, reprezentanții puterii părăsind sala @ O reclamă
care îl are ca „erou” pe Mihail Șora a stârnit revolta anticomuniștilor
care îl denunță (tardiv) de a fi fost un beneficiar direct al vechiului regim
care își pune acum masca de #rezistent @ Surpriză: pe lista de contacte
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a lui Epstein, milionarul pedofil recent sinucis în arest, figurează și
numele soțului ministresei Justiției, Ana Birchall. Asta nu înseamnă că
are vreo legătură cu ce făcea acela, dar oricum nu sună bine pentru
protejata americanilor @ Ion Iliescu a fost internat de urgență la Elias
pentru niște probleme cardiace. I s-au mai montat niște stenturi care să
îl țină măcar până la proces. Cel puțin asta speră procurorii @ Trump a
anunțat că le acordă polonezilor viză de intrare în State. Pe bună
dreptate: în America trăiește (și votează) o comunitate de 10 milioane
de polonezi, iar guvernul de la Varșovia a acceptat importul de gaze de
șist lichefiate și transportate cu vaporul din America, în dauna celor
rusești, pe conducte @ La Cluj a avut loc prima conferință
internațională a Pământului Plat, organizată de un român de-al nostru
care acuză NASA de falsuri privind aselenizarea @ S-a sărbătorit Ziua
Profesorului. Printre cei omagiați se numără și Iohannis, care și-a blocat
catedra din Sibiu de mai bine de 10 ani @ Atmosferă de mare sărbătoare
la liberali care sărbătoresc în avans, încurajați de Iohannis, victoria
moțiunii. O veche zicătoare românească pe care o știu și naționalitățile
conlocuitoare spune însă că nu e bine să zici „hop” înainte să treci
pârleazul...

SĂPTĂMÂNA 41 (07 - 13 octombrie)

Ultima săptămână a stat sub semnul moțiunii, între calculele optimiste
ale Opoziției și liniștea îngrijorată a Puterii. Ambele tabere au recurs la
acțiuni masive de racolare a votanților nehotărâți sau predispuși să-și
negocieze voturile. Se părea că cel mai puțin se putea conta pe useriști
și pe udemeriști, fiecare cu motivele se @ Intervievată și întrebată dacă
în cazul în care va ajunge președinte îl va grația pe Dragnea, Dăncilă
exclamat: O, Doamne! - ca în fața unei enormități. Bineînțeles că nu! -
a fost răspunsul. Cine crede în astfel de lucruri poate fi convins că în
acel moment au acționat blestemele fostului său șef, care s-au
concretizat la mijlocul săptămânii într-o spectaculoasă cădere a
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Guvernului @ În exercițiul nostru democratic este al treilea caz de
dărâmare a Executivului prin moțiune de cenzură. Primul a fost Boc, al
doilea Ungureanu și acum Dăncilă @ Victoria Opoziției se datorează
parlamentarilor vânduți ai Puterii, dintre care trei au votat pe față contra
partidului din care fac parte @ Rezultatul votului a luat prin surprindere
ambele tabere: și pe cei din Opoziție, care în ciuda propagandei
deșănțate nu prea credeau în șansa lor (aveau și motive), dar și pe cei
de la Putere, prinși complet nepregătiți pentru o asemenea eventualitate
@ Cu doar 24 de ore în urmă, la Romexpo avusese loc o veritabilă
demonstrație de forță. Petre Daea adunase peste 10.000 de fermieri
pentru a sărbători Ziua Recoltei și pentru a le înmâna diplome de
excelență cu semnătura sa olografă. Premierul le-a cuvântat cu emoție,
iar demonstrația performanțelor agriculturii din ultimii doi ani păruse
să fie o garanție a succesului guvernării. N-a fost însă să fie. Dar asta e
democrația, un joc fără câștigători dinainte stabiliți @ Semne rele
primise PSD deja dinspre Comisia Europeană care tocmai respinsese și
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candidatura lui Nica pentru funcția de comisar european, desemnarea
unui nou candidat fiind amânată de madam Ursula pentru după moțiune.
Probabil că știa ea ceva @ La Sibiu a debutat Casa de Comerț Unirea,
inițiativa controversată a lui Daea, cu o Brânzărie care a fost luată cu
asalt de cumpărători. După moțiune, în plin interimat, s-a deschis și cel
de al doilea magazin, de pe Biserica Enei, din București @ După
moțiune Dăncilă a declarat ritos: Rămân șefă la PSD. Nu am ce să îmi
reproșez! @ Tot mai multe voci au început să se ridice împotriva
liderilor incompetenți care au adus partidul într-o asemenea situație de
criză @ Plini de entuziasm liberalii își împart deja portofoliile și dau
de veste cât de chibzuiți vor fi ei la conducerea țării @ În seara moțiunii
Iohannis s-a grăbit ca niciodată să anunțe că va organiza „deîndată”
consultări cu liderii politici pentru desemnarea celui însărcinat cu
formarea Guvernului. Acesta nu va fi însă reprezentantul PSD, chiar
dacă partidul are majoritatea în Parlament. Fără să îl fi nominalizat,
toată lumea a înțeles că Orban va fi cel răsplătit pentru zelul cu care l-
a slujit pe președinte @ PSD a anunțat mai întâi că va vota orice guvern
vor propune liberalii, iar apoi că nu îl vor vota deloc @ Nici la
consultările inițiate de președinte nu s-au înghesuit învinșii, ocupați cu
reglarea de conturi: Fifor a fost destituit din funcția de secretar general,
iar cei trei trădători au fost dați afară din partid @ Un guvern minoritar
liberal nu este agreat de USR, dar pare să convină PMP și Minorităților
@ Se fac fel de fel de liste cu viitorii miniștri ai cabinetului, între care
unele stârnesc hazul, precum nominalizarea Ralucăi Turcan la Educație
@ A fost numit noul Consiliu de Administrație al BNR: Mugur Isărescu
este guvernator pentru a șasea oară. În rest, cam aceleași figuri @ Rata
de absorbție a Fondurilor Europene a ajuns la 32% - anunță triumfător
Ministerul de Resort @ România este intens evocată în scandalul de la
Casa Albă legat de presiunile lui Trump făcute asupra polonezilor ca să
dea în vileag corupția lui Biden. Giuliani anunță că urmează un nou set
de dezvăluiri referitoare la filiera românească a corupției americane.
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SĂPTĂMÂNA 42 (14 - 20 0ctombrie)

Săptămâna patimilor facerii noului guvern debutează cu anunțul festiv
al lui Iohannis referitor la persoana premierului desemnat. Îmbujorat de
emoție, la dreapta președintelui, pe scările Cotrocenilor, Ludovic Orban
a primit sarcina de onoare de a prezenta o formulă de guvern care să
facă uitate eșecurile social democraților printr-o guvernare inteligentă
și consonantă cu obiectivele prezidențiale @ Ca să mai taie din elanul
președintelui, contracandidata sa la prezidențiale dă de veste că social
democrații nu vor vota un cabinet Orban, căruia îi rămâne unica șansă
de a trece dacă va fi votat de toți semnatarii moțiunii, lucru pe care nu
îl poate lua în serios nici o minte politică sănătoasă @ Ba, mai mult,
premierul demis se obrăznicește într-atât încât să îl provoace pe
președintele-candidat la o confruntare publică „unu la unu”. Provocare
pe care dirigintele o privește ca pe o manifestare de elev indisciplinat
@ Săptămâna începe și cu un nou scandal la CSM, unde Lia Savonea
încearcă pentru a șaptea oară să o numească la conducerea SSIJ pe
câștigătoarea concursului organizat de Toader, Adina Florea. Evident
că procurorii din Consiliu fac zid uman și boicotează operațiunea din
toate puterile, conștienți că acțiunea lor este conformă dorinței
președintelui care, în afară de respectul pe care îl poartă acestor semi-
magistrați, are și niște interese personale în joc, pe care rămânerea în
funcțiune a instituției le-ar putea afecta. De altfel l-a și luat gura pe
dinainte și a declarat că „vom termina și cu secția asta specială”. Cine?
Noi, bineînțeles... @ Opozanții au decis să ceară demisia Liei Savonea
până una, în timp ce Adina Florea a rămas în continuare nenumită @
Conflictul dintre CSM și ministrul demis al Justiției se ascute. Ultima
ispravă a lui madam Birchall a fost să nu permită membrilor Consiliului
să ia cunoștință de conținutul raportului MCV, despre care a pretins că
ar fi secret. Ulterior a motivat că așa i s-ar fi spus de la Externe @ Unde
își vede de ale sale demisa Ramona Mănescu, pe care Viorica Dăncilă
a dat-o în vileag că în America i-ar fi boicotat programul, din răzbunare
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că nu a fost nominalizată comisar european... @ Comisia Europeană
este impacientată de faptul că e ținută în loc de România, Ungaria și
Franța, care nu numesc alți candidați în locul celor cu bube. Aflat la
Bruxelles la Consiliul European, Iohannis a recunoscut ca vorbit cu
președinta von den Leyen și a implorat-o să nu accepte o numire de la
guvernul demis și să aștepte până intră în pâine noul guvern, în legătură
cu care n-a putut face însă nici estimare a termenului @ În timp ce
Orban se târguiește pentru susținere cu Pro România și USR, Senatul
respinge propunerea de alegere a primarilor în două tururi, care era una
dintre condițiile puse de Barna @ Acesta este acum „în pom”, după
dezvăluirile făcute de Rise Project în legătură cu niște fonduri europene
cheltuite de președintele USR împreună cu familia pe niște proiecte
avortate @ Demersul Project este însă „citit” de Alina Mungiu Pippidi
care descifrează în el „jurnalismul de investigație servit” de serviciile
secrete, după o rețetă folosită și în cazul lui Dragnea și al posesiunilor
sale din Brazilia @ Din pușcărie Dragnea o atacă în justiție pe Viorica
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Dăncilă denunțând-o că s-ar fi folosit de angajări fictive la partid plătite
din altă parte - genul de infracțiune pentru care el a fost condamnat @
Abia după ce a fost dată afară de la conducerea Tarom, o doamnă Mezei
îl acuză pe ministrul Cuc că i-ar fi ordonat să țină la sol avioanele cu
care urmau să vină la votul moțiunii cinci parlamentari din opoziție, dar
că ea ar fi refuzat plină de demnitate. Cuc dezminte, dar opinia publică
ia foc și un Quasimodo media îl acuză de terorism, făcând spume la
gură @ DNA se autosesizează și cercetează, însă deocamdată are de-a
face cu ce a zis Mezei și ce a deszis Cuc @ Viorica Dăncilă nu își poate
imagina că Cuc ar fi putut să facă o asemenea prostie și să o pună în
dificultate @ Mircea Geoană și-a preluat mandatul de secretar general
adjunct la NATO taman la 10 ani după istoricul său eșec cunoscut sub
numele de „Mihaela dragostea mea” @ A fost dat publicității raportul
Inspecției Judiciare asupra ilegalităților comise de DNA sub
coordonarea actualului procuror european cu același nume @ MAE
anunță că s-au organizat 832 secții de votare „cu dedicație” în străinătate
- de vreo patru ori mai multe ca la precedentul scrutin - al căror rol este
să adune toate voturile posibile pentru Iohannis, după o tehnologie
devenită brevet @ Autoritățile franceze neagă afirmațiile potrivit cărora
eroul bannerelor și al clipurilor video care au împânzit țara - Mihail
Șora pe nume - ar fi fost membru al Rezistenței Franceze. Numele său
nu figurează în nici o evidență gestionată de statul francez. Probabil că
din cauza vârstei venerabilul protestatar a confundat Rezistența cu
#rezist @ Răuvoitorii care au evocat faptul că tatăl lui Ludovic Orban
a fost ofițer de Securitate au fost puși la punct de precizarea că acesta
și-a dat demisia din instituție înainte de nașterea lui Ludovic, presimțind
probabil că i-ar fi putut afecta cariera @ Repatrierea osemintelor
Reginei Mamă Ana a declanșat un val de emoție susținut din răsputeri
de TVR, în ideea că poporul român i-a fost profund atașat. În realitate
poporul român nu prea are habar cine a fost și știe doar faptul că ea a
dat naștere viitorului rege, după care a dispărut din peisaj pentru tot
restul vieții @ Președintele-candidat a început să își atace
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contracandidații din opoziție. Pe la Bruxelles, la o întâlnire cu alegătorii,
Iohannis l-a acuzat pe Barna că vrea să se aleagă cu o felie mai
consistentă din votul diasporei, în ciuda faptului că știe că acesta îi este
rezervat @ A fost scoasă la iveală,de când cu discuțiile de pe la Consiliu,
o lege uitată(122/2006) care obligă statul român să pună la dispoziția
migranților locuințe și mijloace de subzistență. Obligație care nu revine
aceluiași stat față de propriii cetățeni rămași în țară...

SĂPTĂMÂNA 43 (21 - 27 octombrie)

Toată săptămâna știrile s-au învârtit în jurul efortului lui Orban de a
forma noul guvern „în jurul PNL” - cum i-a trasat sarcina Iohannis, în
așa fel încât se poată obține susținerea măcar a celor care au votat
moțiunea @ S-a dovedit a fi o operațiune extrem de dificilă, mai ales
că de data asta și USR și PMP, dar mai ales Pro România, au început să
pună condiții de-a dreptul irealizabile pentru un guvern de tranziție și
cam minoritar pe deasupra. Ba, unele cereri precum votul primarilor în
două tururi au fost anulate din start de decizia luată în Parlament @ Cu
toate acestea Orban nu s-a lăsat și a adoptat vechea lui tactică (care nu
a dat rezultate de obicei) a „convorbirilor individuale” cu fiecare
parlamentar susceptibil de a se răzgândi @ Spre sfârșitul săptămânii a
reușit să înduplece PMP-ul lui Tomac, fără i să se acorde de funcții în
guvern, rămânând în suspensie doar Pro România @ La acest moment
desemnatul a anunțat formula guvernamentală redusă la doar 17
portofolii, cu multe nume necunoscute și cu doi veterani pedeliști -
eternul candidat la funcția de prim ministru Predoiu, la Justiție și Bode
la Transporturi. Mai este pe listă consilierul prezidențial Aurescu și
actualul șef de Stat Major Ciucă, care și-a dat demisia cu o zi înainte
de Ziua Armatei pentru a putea candida @ Cu acest „guvern fantomă”
Orban speră să obțină 234 de voturi față de cele 233 necesare și să intre
în pâine săptămâna viitoare. Dacă, bineînțeles, PSD nu îi va face
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surpriza de a influența cvorumul și de a trimite toată operațiunea într-o
nouă rundă de tratative @ După ce a revenit din excursia din Japonia,
prin care a bifat o destinație la care nu ajunsese încă, Iohannis l-a
mângâiat pe cap pe Orban și l-a încurajat @ De cealaltă parte a fileului
Viorica Dăncilă a luat Moldova la pas, însoțită de Daea (după modelul
fostului său șef) și a încercat să își îmbărbăteze electoratul arătând ce
abuzuri vor face liberali dacă vor câștiga: vor tăia pensiile și salariile,
ca Băsescu în urmă cu 10 ani, și vor cufunda țara în austeritate. Și, ca
să dea o dovadă a bunelor intenții ale încă actualului guvern, a promis
creșterea salariului minim cu 100 lei (tot atât cât promitea și „odiosul”
la celebrul miting de acum 30 de ani) și a promis că de luni va da drumul
banilor din PNDL către primarii de toate culorile @ În vârtejul acesta
campania electorală a început să treacă tot mai neobservată. Iohannis,
sigur de victorie, nu se mai obosește decât cu cuvântări pe la
evenimente, iar ceilalți candidați mai trudesc doar pe la televizor @
Părerologii de la talk show-uri par a fi căzut de acord cu faptul că
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singura bătălie se va da între Dăncilă (în creștere în sondaje) și Barna
(în scădere, după dezvăluirile dubioase ale Rise Project) pentru turul 2
@ Nici noul raport MCV nu a făcut prea multă vâlvă după ce demisa,
încă în funcție, Birchall a încercat să îl secretizeze. Aceeași gargară din
anii trecuți, inspirată de aceleași bocitoare bruxelleze în frunte cu
Macovei. În plus, doar vestea șocantă că, pentru a ne pedepsi mai tare,
Comisia a decis să ne decupleze de frăția de suferință cu Bulgaria care,
probabil că la anul va scăpa de tirania emcevistă. În textul plin de
aberațiile deja tradiționale ale raportului, un fake news de toată
frumusețea, scris parcă cu mânuța Monicăi Macovei: cică dosarele
Codruței Kovesi de la ISSJ ar fi fost făcute special ca să o împiedice să
candideze pentru funcția de procuror european. În realitate, acestea
datează dinainte de a se fi ivit o astfel de idee, iar sugestia fermă a
desființării secției are ca scop principal tocmai scăparea Codruței de
răspunderea penală locală în toiul noului său mandat european @
Apropo: deja Tăriceanu a avertizat că va depune o moțiune dacă viitorul
guvern va proceda la desființarea secției! @ MAE a publicat lista celor
835 secții de votare din străinătate, de 4 ori mai multe decât la
precedentele alegeri. Împreună cu cele trei zile acordate votului, aceasta
reprezintă clar o formă de mită electorală la adresa diasporei, invitată
să dea votul marelui său susținător și protector, Iohannis. De ce nu a
putut beneficia și electoratul intern de astfel de condiții ultra favorabile?
@ Continuă să facă valuri pe la talk show-uri daravela de la Tarom cu
directoarea onestă care îl acuză pe Cuc că ar fi ordonat să țină niște
avioanele la sol ca să nu ajungă parlamentari la votul moțiunii. Dacă
Cuc a avut o astfel de idee năstrușnică înseamnă că nu e prea sănătos la
cap, dată fiind imposibilitatea de a o pune în practică. Dar în niciun caz
nu poate fi calificată ca o formă de terorism, cum propune un
comentator specializat în declarații cu spume la gură, datorate sevrajului
intelectual @ După patru ani de la tragicul eveniment al incendiului de
la Colectiv, acesta e pe cale să facă noi victime, după ce a fost difuzat
filmul făcut inițial la fața locului de către echipele de intervenție, din
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care reiese haosul care a caracterizat primele operațiuni. Inevitabile, în
condițiile în care nimeni nu se mai confruntase cu o asemenea tragedie.
Ținta noilor atacuri este Arafat, creatorul unei instituții care până la el
practic nu existase. Dar cum nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită...
@ Post scriptum: cum luni urma ca Liviu Dragnea să-și aniverseze ziua
de naștere, i se aprobase o permisie de o zi în sânul familiei. Dar după
protestele pline de revoltă ale presei libere, învoirea i-a fost anulată...
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SĂPTĂMÂNA 44 (28 octombrie - 03 noiembrie)

Desemnatul și-a prezentat trupa cu care dorește să se înscrie în
palmaresul liberal ca cel de al doilea guvern „al meu”. Al lui Iohannis
adică. Un guvern sută la sută politic, spre deosebire de tehnocratul lui
Cioloș, constituit „în jurul PNL”, exclusiv din liberali - chiar dacă unii
au fost la origine pediști @ Opoziția social-democrată a strâns rândurile
în Comisii, pornită să masacreze oferta prezidențială prin mijloacele
clasice ale mișto-ului (specialist Teodorovici) și ale scotocirii prin CV.
Prima victimă a fost propunerea pentru Finanțe, „chiparosul” Cîțu,
intimidat de hărțuiala titularului demis, care la un scor egal a fost
respins. Teoretic, pentru că votul comisiilor este unul consultativ. Dar
de care s-a ținut cont întotdeauna @ Au urmat Violeta Alexandru și
vedeta show-lui: deputatul Ion Ștefan, care ar trebui să preia portofoliul
mamut al Dezvoltării și Administrației @ Vrânceanul venea cu câteva
recomandări biografice: timp de 19 ani nu își plătise impozitul pe casa
de 900 m pătrați (în acte doar de 90) pentru că- zice el - nimeni nu l-a
tras de mânecă. A explicat și cum a fost cu creșterea înzecită a spațiului
locativ: un arhitect cum nepriceput a proiectat o grindă în jurul căreia a
fost obligatoriu să se creeze cei 900 de mp locuibili. Supranumit deja
„deputatului Grindă”, Ion Ștefan a amenințat (în glumă, pretinde el) că
dacă nu e validat, dă telefon la 112 și spune că e o bombă în Parlament,
iar în audierile se vor întrerupe. „Ce să îmi facă? O să primesc o
amendă, că pușcărie nu pot să fac pentru atâta lucru” @ Orban a dat
asigurări că nu îl va retrage în urma votului negativ. Și cum ar putea?
Omul a oferit Partidului un împrumut (printr-o secretară) de un milion
de lei pentru europarlamentare. Evident că Comisia l-a respins, dar
Orban a dat asigurări că va merge mai departe cu toți trei @ Ponta,
rămas în stand by, a anunțat că dacă cei trei nu vor fi retrași, Pro
România nu va vota guvernul @ Dar, după socotelile lui Orban și după
convorbirile sale individuale, ar reieși că are deja cu trei voturi mai
multe decât cele necesare. Dar asta se va vedea abia luni @ Ceea ce a
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inflamat scena politică a fost însă tupeul Vioricăi Dăncilă care a trimis
la Comisie cea de a treia propunere de comisar european: Victor
Negrescu @ Iohannis a luat foc și i-a zis de la obraz că nu are această
legitimitate. Dar Bruxelles-ul a început să se enerveze și situația de la
București întârzie nepermis de mult intrarea în funcțiune a Comisiei.
Se pare că Dăncilă nu a acționat de capul ei și a avut acordul Ursulei,
care nu vede o ieșire prea rapidă din criză. Mai ales dacă noul guvern
nu va fi votat luni @ Mare dezamăgire, deocamdat, pe capul lui Vasile
Mureșan (zis Siegfried) care vede cum îi zboară prăjitura promisă de
sub nas @ Că Iohannis e sigur de izbânda Guvernului său politic se
vede și din faptul că a sacrificat cariera militară a lui Ciucă trecîndu-l
în rezervă, în vederea preluării portofoliului care se va ocupa de „coșul
de cumpărături” al armamentului de la americani, conform înțelegerii
dintre cei doi președinți @ CSM-ul s-a gândit la viitorul Codruței
Kovesi și i-a rezervat un post de procuror la DIICOT Sibiu, unde va
putea reveni în cazul unui eșec la EPPO. Este funcția corespunzătoare
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gradului său adevărat, nu a celui pe care l-a declarat la audierile
europene @ Recunoscător celor prin al căror sacrificiul involuntar a
reușit să obțină primul său guvern, Iohannis a depus o coroană la
„Colectiv” @ „Mircică dragostea noastră” și-a luat în primire funcția
de adjunct la NATO printr-o vizită la bordul unui dragor marin de la
Marea Neagră @ Piața neagră a țigaretelor a scăzut sub 11%, pentru
prima dată în ultimul deceniu. Este, desigur, meritul lui Iohannis, care
e nefumător @ Mare tulburare a stârnit printre legaliști învoirea de o zi
obținută de ziua sa de Dragnea. Inadmisibil! - a zis și ministresa
Justiției, Birchall, care au ordonat o anchetă din care să reiasă cine și
de ce a fost comisă o asemenea samavolnicie @ Cu cât se apropie
alegerile prezidențiale cu atât crește optimismul lui Orban. „Câștigăm
din primul tur!” - zice el, „la mare distanță față de ceilalți candidați”.
Numai că distanța față de Dăncilă scade în loc să crească @ Muhuleț
Buică de la AEP este sceptic în privința alegerilor. Cele prin
corespondență sunt deja un eșec - sub 40.000 de români din diaspora s-
au înscris. Iar prezența la vot va fi mare doar în ultima dintre cele trei
rezervate diasporei. Costul alegerilor dedicate lui Iohannis, din
străinătate, depășește suma de 50 de milioane - cea mai mare din istoria
scrutinelor @ Campania electorală este practic invizibilă. Iohannis
merge doar pe la evenimente unde cuvântează rar și simțit. Dăncilă a
luat țara la pas și se întâlnește cu electoratul profund. Barna e în cădere
liberă și nu știe ce să facă, iar ceilalți se mulțumesc cu timpul acordat
pe la emisiunile TV @ Rata șomajului în România este de 3,9%, în timp
ce se înregistrează o criză acută de forță de muncă autohtonă.

SĂPTĂMÂNA 45 (04 - 10 noiembrie)

În așteptarea evenimentului din weekend parcă toate ceasurile au stat.
A continuat să ticăie cel al lui Orban.ro (a nu se confunda cu... ) marcând
emoția cvorumului care urma să decidă soarta unui guvern ce risca să
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rămână... fantomă. Spre propria sa uimire (chiar dacă se dădea leu, cum
ar fi convins pe mulți nehotărâți prin munca de la om la om) cvorumul
s-a făcut cu ajutorul nemijlocit al disidenților lui Ponta și al trădătorilor
din PSD @ Au fost în sală 240 de participanți la vot, cu șapte mai mult
decât era necesar. Votul în sine nici nu mai avea importanță, de acum
@. Și uite cum a ajuns Orban premier - un lucru pe care nici el nu îl
mai credea și pe seama căruia s-au făcut atâtea mișto-uri la precedentele
moțiuni, pe care le urmărea din stradă, că nu avea acces în Parlament
@ Cu vântul în pânze, și-a apus vocea de stentor (cea mai vizibilă
calitate a sa) și a proclamat noua epocă în care picior de PSD-ist nu va
mai rămâne în aparatul guvernamental. Spre seară, după votul de
complezență, noii miniștri (inclusiv cei respinși la comisii) s-au
îmbarcat într-un autobuz și au mers la Cotroceni să se închine Măriei
Sale Klaus Întâiul, cel care luptând cu Constituția i-a făcut în sfârșit
oameni @ Curiozitatea acestui episod ține de faptul că viitorii miniștri
au fost validați înainte să existe formula guvernamentală
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corespunzătoare, aceasta urmând a fi adoptată prin - culmea - ordonanță
de urgență, la prima ședință de guvern. De fapt la a doua, pentru că
prima a avut loc chiar în seara respectivă în prezența tătucului aflat
pentru a treia oară într-o astfel de situație: o dată cu Grindeanu și a doua
oară cu Dăncilă @ Înaintea votului de la Parlament încă premierul
Dăncilă a stropit cu vitriol poza dictatorului pe care l-a acuzat de toate
relele făcute și nefăcute @ În stilul său caracteristic Ponta a jucat la
două capete montând o scenetă politică cu Tudose în care acesta făcea
pe disidentul și vota guvernul, în timp ce Ponta poza în intransigent,
amenințând trădătorii cu excluderea. Exact lucrul pe care îl făceau și
aceștia @ A urmat preluarea mandatelor, Iohannis însoțindu-i pe
principalii vectori ai puterii - cei de la Interne, Externe și Justiție - la
noile locuri de muncă. A avut chiar prilejul să le felicite pe Mănescu și
Birchall că au avut puseul de demnitate dar nu face ce le cerea șefa
Guvernului. Este interesant de văzut cum ar trata un astfel de
comportament din ograda proprie @ FMI a evaluat o creștere
economică de 4% în acest an. Lucru care i-a descumpănit pe Cîțu și pe
Orban, propovăduitorii dezastrului economic lăsat în urmă de pesediști
@ Deloc pe placul noii puteri, Isărescu zice că România nu e nici în
prăpastie, nici pe fundul ei și nici pe buza ei ! @ Problema comisarului
european se rezolvă dintr-a patra încercare: puterea legitimă a propulsat-
o pe Adina Vălean pentru funcție, nu de bunăvoie ci pentru că socialiștii
europeni au amenințat că nu vor vota Consiliul dacă România nu
propune o femeie. Așa încât Siegfried - zis și Vasile - a trebuit să se
resemneze din visurile sale de mărire europeană @ Obsesia taxei de
primă înmatriculare introdusă cu anasâna de Tăriceanu în precedenta
guvernare liberală și pentru care se mai plătesc banii înapoi și astăzi, îl
frământă și pe Orban, care a anunțat că o are în vedere @ A început
lichidarea pe bandă rulantă a secretarilor de stat (vreo 80) și a altor șefi
de instituții puși în funcții de PSD. Orban a făcut scurtă la mână
semnând deciziile de încetare a activității @ Printre victime se află și
șeful Agenției Naționale de Prognoză, Ghizdeanu, după 18 ani de
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serviciu credincios @ Isărescu își face cruce în legătură cu o estimare
a Comisiei Europene potrivit căreia deficitul bugetar al României ar
atinge 6,1%. Așa ceva nici nu poate fi luat în discuție! - zice
guvernatorul care știe ceva mai mult decât birocrații de la Bruxelles
despre economia românească @ Cea mai plicticoasă campanie
electorală a continuat într-un anonimat deplin. A mai înviorat-o Viorel
Cataramă, care a obținut de la CNSAS o adeverință că nu a fost agent
al securității ci doar sursă. E drept că era candidat la recrutare, dar nu a
mai avut timp @ Un alt candidat - Cumpănașu - a încercat și el să
crească în opțiuni printr-un penibil fake news. Cică ar fi descoperit-o și
filmat-o pe Luiza Melencu întru-un port din Italia unde căuta clienți.
„Unchiul” (nu al ei) a a filmat-o, dar n-a abordat-o, ci a venit fuga în
țară cu vestea senzațională. Dezmințită după două zile chiar de cea cu
care fusese confundată dispăruta @ Venerabilul Șora s-a dus, la cei 103
ani ai săi, tocmai la Florența ca să urmărească ca observator procesul
electoral din diaspora. Precis că luptătorul din Rezistență se va întoarce
de acolo cu vestea ca a luptat și alături de Garibaldi @ FITCH dă o
lovitură bocitorilor liberali: acordă României un rating stabil BBB, cu
care Cîțu se poate împrumuta avantajos pe piața bancară @ În prima
dintre cele trei zile ale votului diasporean s-au prezentat la urne 79.000
de votanți @ Așteptat cu nerăbdare, Exit Poll-ul de la ora 21 a stabilit
ierarhia estimată a primului tur, cu Iohannis în frunte și cu Dăncilă pe
locul al doilea, la o diferență de 16 procente. Scorul poate suferi
modificări prin adăugarea celor 7 procente ale votanților din Diaspora.

SĂPTĂMÂNA 46 (11 - 17 noiembrie)
Așteptate cu emoții, teamă și speranță de către cei implicați, rezultatele
exit poll-ului oficial au confirmat în linii mari victoria (nepusă la
îndoială) lui Iohannis și surpriza surclasării USR de către Viorica
Dăncilă @ A fost o veritabilă dramă pentru Barna și Compania - care
se vedeau deja în turul doi, cu perspectiva de a-l pune la pământ pe
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neamț @ Cu toată criza pe care o parcurge, PSD a reușit să strângă
rândurile pentru a evita catastrofa care ar fi urmat unei necalificări în
finală @ Speranțele puse în finișul din diaspora de către USR s-au
prăbușit rapid și Barna și-a anunțat solemn înfrângerea @ Marea
surpriză a primului tur a constituit-o însă scorul lui Iohannis: de la o
calificare din primul tur - anunțată de Orban - sau un procent mult peste
40 - dat ca sigur de Rareș Bogdan, președintele în exercițiu nu a obținut
decât 37,8%, iar numărătoarea voturilor din diaspora în loc să-i crească
activul i l-a scăzut, lăsând între el și Dăncilă doar o diferență de 15
procente. Una recuperabilă, dacă avem în vedere precedentele scrutine
@ Candidatul-președinte a tratat rezultatul ca pe o mare victorie în
războiul său personal cu PSD, așteptând de la turul 2 o zdrobire
completa a social-democraților. Aceasta fiind, de altfel, și marea (dacă
nu și unica) sa performanță dintr-un mandat somnolent de cinci ani. Cu
excepția atacurilor din ultimul an la adresa PSD și a pesedismului în
general @ Principala sa activitate electorală din săptămână a fost refuzul
unei confruntări cu Viorica Dăncilă pe motiv că vorbesc limbi (politice)
diferite și că de fapt confruntarea a avut deja loc @ Acest refuz i-a oferit
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muniție contracandidatei care l-a acuzat de lașitate și lipsă de bărbăție
@ În fața unei atitudini publice contrare deciziei sale, a convenit până
la urmă să se confrunte cu sine însuși, într-o reuniune la care invitat
câțiva jurnaliști de curte și un politolog cunoscut pentru vederile sale
de dreapta @ În fața nemulțumirii crescânde din partid, Barna a
organizat o rundă de alegeri interne în care membrii partidului să se
pronunțe online dacă îl mai vor sau nu în fruntea USR @ S-a alăturat
curentului și Cioloș care dorește o fuziune cât mai rapidă din care să se
aleagă cu o viitoare candidatură pentru Parlamentul României, în
favoarea căreia ar renunța oricând la calitatea de europarlamentar. Tot
mai dulce e pâinea de acasă... @ Cei mai șifonați din jumătatea de
scrutin au ieșit Victor Ponta și Călin Tăriceanu, a căror alianță s-a
descleiat imediat după alegerile la care candidatul lor comun a luat vreo
opt procente de unul singur, fără sprijinul celor două partide aflate pe
marginea disoluției - odată prin disputa contondentă dintre Ponta și
Tudose, care s-au invitat reciproc să părăsească partidul și a doua oară
prin faptul că ALDE al lui Tăriceanu se subțiază văzând cu ochii prin
desprinderea unei noi formațiuni - Forța Națională - care l-a ales pe
Meleșcanu în fruntea sa. Acesta a redevenit președinte de partid după
aproape un sfert de veac, după ce a mai fost odată, la APR @ Abia
primit în PSD de Tudorache, Cosmin Gușă a fost exclus de Dăncilă care
a spus că unul ca acesta nu are ce căuta în partid @ Adina Vălean a fost
validată de Parlament pentru candidatura de comisar european. Rămâne
să o mai valideze și Bruxelles-ul @ După primul tur al alegerilor,
articolele negative din presa germană la adresa lui Iohannis s-au
înmulțit, conaționalii săi privindu-l ca pe „eroul care a eșuat” @ Black
Friday ne-a adus cadou eliminarea din cursa pentru EURO 2020, după
înfrângerea cu 2 - 0 acasă, în fața suedezilor. Contra își consolidează
statutul de cel mai slab și mai neinspirat antrenor al echipei naționale
de fotbal @ La Washington urmează să fie audiat în Senat candidatul
pentru funcția de ambasador la București Adrian Zuckermann, cel care
îl ține cu bagajele făcute de trei ani pe Klemm @ Cele 10 procente din
raportul despre evenimentele din 10 august rămase nedesecretizate, au
fost puse la dispoziția instituțiilor interesate de către noul ministru de
Interne Vela @ Năstase îl atacă frontal pe Iohannis, reamintindu-i cât
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de multe a făcut PSD pentru el (inclusiv retrocedarea patrimoniului
organizației etnice germane desființată pentru cooperare cu nazismul)
și că era cât pe ce să ajungă Premier al alianței de la Grivco.

SĂPTĂMÂNA 47 (18 - 24 noiembrie)
Cea de a doua săptămână de campanie pentru Turul doi a debutat cu
atacuri repetate ale candidatei Dăncilă la adresa contracandidatului
Iohannis, somat să fie bărbat și să nu mai evite confruntarea cu o (altă)
femeie @ Presat din mai multe direcții, până la urmă Iohannis a acceptat
ideea, dar într-o formulă „americană” (conform originalei definiții a lui
Rareș Bogdan): de fapt, o întâlnire prietenească cu mai mulți (dar nu
prea mulți) jurnaliști și sociologi selectați cu grijă dintre cei care nu
riscau să pună întrebări incomode (a fost de altfel reproșul unui
spectator care l-a întrebat pe președinte cum de a reușit o astfel de
performanță?) @ A fost aleasă o sală de la BCU pusă la dispoziție de
așa zisul organizator, SNSPA, a care nu de mult îl făcuse tot acolo
doctor HC pe Timmermans @ În aceste condiții Dăncilă a hotărât să
facă cu o oră mai devreme o conferință de presă la Parlament, la care
accesul jurnaliștilor a fost liber și nu s-a pus nici o restricție @ Practic,
cele două manifestări s-au încălecat, doar că TVR nu a transmise direct
decât „dezbaterea” lui Iohannis @ Lesne de imaginat ce s-a întâmplat.
Iohannis a tronat plin de sine, dând câteva sentințe memorabile („Eu
sunt cel care a împiedicat demolarea statului de drept!”) în timp ce
Vioricăi Dăncilă reporteri inventiv i-au solicitat... formula suprafeței
cercului (care cerc?) @ Cele două evenimente au încununat prima
campanie electorală dintre cele opt de până acum în care nu s-a
desfășurat o confruntare publică între candidați. De aici înainte până
duminică nu s-a mai întâmplat practic nimic @ În afară, poate, de
meciul naționalei de fotbal cu Spania, în care s-a ratat ultima șansă de
calificare la Euro într-un mod penibil, care a demonstrat că între fotbal
și politică există mari similitudini de performanță @ Iohannis a plecat
la Zagreb pentru un supliment extern de campanie cu prilejul
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Congresului PPE la care debutantul Orban.ro a făcut o mărturisire
stupefiantă: că practic România a adus victoria popularilor din UE în
meciul lor direct cu socialiștii pentru numărul de comisari, împiedicând
numirea de către PSD a comisarului propus. Cu alte cuvinte, acțiunea
internă de înlăturare de la putere a PSD a urmărit binele comunității
europenilor populari! @ În plină degringoladă și cu sula lui Cioloș în
coaste, Barna a organizat un vot de încredere online din partea
membrilor USR, pe care l-a obținut, rămânând președintele unui partid
învins în alegeri @ Senatul american a aprobat numirea lui Adrian
Zuckermann (originar din România, prin „niște evrei” emigrați) ca
ambasador la București, punând capăt calvarului lui Klemm, care stă
cu bagajele făcute de aproape trei ani @ Pentru că a ratat în ultimul
moment visul său de a deveni comisar european, Vasile (zis și Siegfried
pe la Bruxelles) Mureșan a fost recompensat cu calitatea de
vicepreședinte al PPE . În mandatul precedent calitatea i-a aparținut lui
Puiu Pașcu de la PSD @ Pentru Turul 2 STS a devenit unul dintre cele
mai numeroase servicii: a mobilizat 1.600 de specialiști doar ca să
vegheze procesul @ Votul preferențial din diaspora (trei zile, practic
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fără restricții)a debutat sub semnul unei mobilizări masive pentru a
scoate la vot un un milion de imigranți. Motivul ? La această cifră poate
fi modificată legea electorală prin acordarea unui număr mai mare de
portofolii parlamentare (între 30 și 40) candidaților diasporei. Ceea ce
în mod logic ar crea un avantaj evident partidelor de dreapta care îl
susțin pe actualul președinte @ Într-un clasament al prosperității
România s-ar afla pe locul 45 din 149 de țări. E drept că devansăm vreo
sută de națiuni, dar suntem sub cele care ne interesează - cele europene
@ Într-o analiză pertinentă publicată în ajunul votului pentru turul 2,
Adrian Severin (care, ca și Năstase, nu are încă drept să voteze)
avertizează asupra faptului că nu asistăm la niște simple alegeri de
președinte, ci la un veritabil plebiscit în favoarea „sistemului antisistem”
care marchează intrarea în Epoca Iohanistă a democrației controlate.
Intern și extern @ Ora 21 a încheiat suspansul. Nu pe cel privitor la
câștigător, ci cel care privește diferența. Iohannis are 64,8 procente, iar
Dăncilă 35,2. Dăncilă crede că PSD a recuperat ce a pierdut la
europarlamentare. Iohannis e nevoit să constate că nu a reușit să
„distrugă” PSD-ul care , cu treimea sa de voturi, continuă să existe...
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SĂPTĂMÂNA 48 (25 noiembrie - 01 decembrie)
Numărătoarea voturilor a confirmat exactitatea exit poll-ului: Iohannis
a câștigat cu 2 - 1. Adică cu 65,88% la 34,12 %, conform numărătorii
din seara respectivă @ Nu a fost chiar un rezultat zdrobitor, procentul
PSD-ului fiind semnificativ dacă ne gândim că în scorul lui Iohannis s-
au adunat PNL, USR, PMP, UDMR, fugarii din PRO și PSD și
independenții @ Dincolo de dezamăgirea de rigoare e greu de știut dacă
un alt candidat ar fi realizat un scor mai bun decât Dăncilă @ Cu
siguranță că candidatului PSD i-a lipsit votul lui Dragnea căruia nu i s-
a permis să își exercite dreptul constituțional din motive doar de
directorul penitenciarului știute @ Prima reacție a încă președintelui
PSD a fost: „Nu demisionez!”. Până marți seara, când se vor lămuri
lucrurile, a balansat de câteva ori între Da și Nu @ La presiunea
opoziției din partid a avut loc un CExN numit „noaptea cutitelor lungi”
în urma căruia s-a decis ca președinția interimară să fie preluată de
Ciolacu secondat de Paul Stănescu, în ciuda opoziției înverșunate a
adevăratului președinte executiv, Teodorovici @ Cu bunul simț care o
caracterizează, Dăncilă nu s-a agățat de funcție și a admis să
demisioneze primind în schimb promisiunea că la viitoarele alegeri va
fi trecută pe un loc eligibil și va primi comanda organizației de femei.
Promisiune fără prea mare valoare, după cum s-a văzut în situații
similare de a lungul timpului @ Peste euforia partidei victorioase, care
se pregătește de preluarea legitimă a „grelei moșteniri”, vine anunțul
(nepotrivit) al guvernatorului Isărescu care spune că România se află
în cel de al nouălea an consecutiv de creștere economică. Ca să vezi!
@ Cîțu este cel mai lovit, pentru că el creștea de la o zi la alta nivelul
deficitului din surse confidențiale @ Ba chiar guvernul Orban înuși
estimează creșterea economică din 2019 la 4%, ceea ce arată că
„moștenirea” nu e chiar atât de grea @ Scandal în Pro România. Tudose
nu se lasă exclus, ba chiar îl invită pe Ponta să părăsească el partidul pe
care l-a fondat. Evident, nu renunță nici la locul de eurodeputat @
„Moțiunea” spaniolă l-a evacuat din scaunul de selecționer al naționalei
de fotbal pe Contra și îl plasează acolo pe Mirel Rădoi, care cu siguranță
nu va mai reuși să facă cu bătrânii ceea ce a făcut cu tineretul @
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Parlamentul îndreaptă o eroare criminală reînarmându-i pe pădurari. Cu
armamentul legal. Au trebuit însă să moară vreo șapte dintre ei, doar
anul acesta, căzuți sub gloanțele hoților de lemne @ La Bruxelles a fost
votată noua Comisie Europeană condusă de von den Leyen, cu Adina
Vălean comisar la Transporturi. Un domeniu pentru care are doar
experiența propriei sale navete între București și Bruxelles @ Intră în
discuția pe tema majorării pensiilor și BNR, cu avertismentul cu o
creștere de 40% va declanșa o explozie a bugetului @ Alina Bica a fost
condamnată definitiv la patru ani de închisoare în procesul în care fost
denunțată de Tender, acum liber după patru ani de încarcerare. Poliția
nu știe pe unde ar putea să o găsească pentru că nu mai este în Costa
Rica @ Ministrul Predoiu, prudent, nu se grăbește cu desființarea ISSJ,
pe care o reclamă USR și o respinge ALDE. Vrea mai întâi să afle
părerea populației și a magistraților (procurorii s-au pronunțat deja) @
Înalta Curte a respins cererea parchetului de judecare a lui Petre Roman
și Teodor Brateș. Dar, pe 29 noiembrie, a început judecarea procesului
dosarului Revoluției, ca un soi de omagiu adus evenimentelor care acum
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30 de ani au provocat căderea unui regim opresiv. Înlocuit, din păcate,
cu unul buimac, care face din Ion Iliescu un „criminal împotriva
umanității”. Sunt convocați peste 5.000 de martori, dintre care 700 s-
au înghesuit în prima zi pe coridoarele Înaltei Curți când s-a făcut
apelul. În binecunoscutul ritm al Justiției, promite să dureze încă vreo
trei decenii @ Multă vâlvă a stârnit în propriul partid declarația lui
Bădălău cum că în diaspora sunt doar vreo 700.000 de români cu forme
de emigrare în regulă, restul până la vreo 4 milioane fiind compus din
fete plecate la „produs”. Nici chiar așa - au zis colegii, tentați,totuși, să-
i împărtășească opinia - care au propus chiar suspendarea sa din funcție
pentru un an. Până la alegeri @ Duminică, la Șosea, a avut loc parada
a 2% din PIB!

SĂPTĂMÂNA 49 (02 - 08 decembrie)
Președintele tuturor românilor anunță „războiul total” împotriva PSD.
Nu chiar un blitzkrieg, dar ceva pe aproape. Cu prim obiectiv -
eliminarea pesediștilor din fruntea tuturor structurilor, dar în special din
cele parlamentare. Iar asta se poate realiza doar prin intervenția directă
a șefului statului. Declarațiile au fost făcute la o ședință a PNL la care
președintele cuprins de avânt activist a participat @ Eșecul electoral
tinde să fărâmițeze măruntul partid al lui Ponta. Deja Tudose și-a
anunțat demisia, reducând la jumătate forța europarlamentara a PRO
României, iar o parte dintre liderii „istorici” se distanțează de președinte
@ O săptămână de foc pentru președinte și soția sa, care s-au deplasat
la Londra pentru a participa la festivitățile aniversării a 70 de ani de la
crearea NATO. Prilej numai bun pentru a schimba câteva cuvinte cu
amicul Trump, în calitatea sa de „băiat bun” care cheltuiește 2% din
PIB pentru achiziționarea de armament american. De altfel, președintele
american - aflat în vizibil conflict cu „greii” europeni și canadieni pe
tema „morții cerebrale” a pactului (pe care chiar el o decretase) - s-a
răzgândit după cum îi este obiceiul și a decis să-i răsplătească pe liderii
din estul Europei care și-au respectat angajamentul de cheltuieli
făcându-le „cinste” la o reuniune privată @ Cuprinși de remușcări față
de erorile comise pe vremea dictaturii lui Dragnea, parlamentarii PSD
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votează cu vioiciune alături de putere anularea supraaccizei la
hidrocarburi și abrogarea recursului compensatoriu @ Chemical
Brothers - adică frații Micula - s-au săturat să aștepte ca guvernele să le
achită de datoria de 84,5 milioane dolari decisă de arbitrajul
internațional și au pus sechestru pe Nuclearelectrica, pentru a recupera
cele 400 de milioane - la cât a ajuns datoria, cu penalități și dobânzi @
Tensiunile din PSD se țin lanț. Viorica Dăncilă se plânge că Stănescu
are de gând să o dea afară din partid pe motiv că ar fi făcut un blat cu
Iohannis ca să candideze la președinție, iar „interimarii” vor să o pună
să plătească pe „persoană fizică” datoriile de campanie ale partidului,
care cresc pe măsură ce la sediu vin facturi cu sume exorbitante, între
care și cele de la televiziuni prietenoase care au taxat aparițiile
candidatei cu 7.000 euro minutul @ Există un precedent: Ponta. După
ce a pierdut alegerile din 2014 a fost pus și el să plătească datoriile
partidului @ Show-ul săptămânii l-a constituit declarația de avere a lui
Orban. Acesta a trecut la capitolul „venituri” doar un salariu de 3000
lei lunar, luat de la o firmă a unor membrii de partid, din care ar fi
supraviețuit el cu nevasta și fiul. Întrebat cum a reușit această
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performanță a explicat că toți sunt vegetarieni, ignorând faptul (se vede
că nu merge pe la piață) că un astfel de regim este mai scump decât unul
normal @ Când presiunea publică a început să crească, a început și el
să își amintească ce mai posedă (case, mașină) dar și că avea o datorie
de 10.000 de euro pe care ar fi plătit-o taman în anul în care câștiga
aproape de minimul pe economie. Probabil că în acest fel a vrut să
justifice politica de austeritate a guvernului său, arătând că o familie
unită poate trăi și doar cu 3000 lei pe luna. Evident Cu condiția să fi e
compusă din vegani @ Liderii interimari s-au reunit în primul CExN
post-mătrășirea Vioricăi și au hotărât data viitorului Congres: 29
Februarie 2020. Probabil că s-au lăsat păcăliți de faptul că e un an bisect
@ Guvernul lansează ideea că în 2020 salariul mediu va crește cu 7,2%.
Iar pensiile se vor majora, după cum era prevăzut prin legea pesedistă,
cu 40% @ De la Cotroceni, după raportul dat în legătură cu succesul
misiunii sale la Londra, președintele a dat asigurări că nu se va umbla
la pensii (cu excepția celor ale magistraților și militarilor). De salarii n-
a spus nimic @ Avem prea puțini șomeri: 2,98 la sută. Și o nevoie
enormă de personal care să îl înlocuiască pe cel emigrat. Până când se
vor convinge cei din diaspora că e cazul să se întoarcă acasă va trebui
să apelăm la lucrători din țări exotice @ PLUS-ul lui Cioloș și-a ținut
congres cu candidat unic la funcția de președinte. Cu acest prilej
europarlamentarul șef al Grupului Renew Europe și-a dezvăluit planul
de a organiza un congres în diaspora. Și, eventual, chiar un partid. Mai
ales dacă peștele cel mic (PLUS) nu va reuși să înghită peștele cel Mare
(USR), cu care intră deja în conflict pe tema candidatului la primăria
capitalei: Vlad Alexandrescu contra Nicușor @ Aflată într-o formă
execrabilă naționala de handbal feminin a reușit minunea de a se califica
în grupele finale ale CM din Japonia câștigând meciul cu unguroaicele în
ultimele secunde. Dar minunea asta nu se întâmplă în fiecare zi. Și s-a
dovedit în meciul următor cu rusoaicele, în care au fost pur și simplu
zdrobite @ La Mioveni a ieșit de pe bandă Duster-ul cu numărul 500.000.
Un succes remarcabil al Renault-lui din România @ La Stuttgart s-a
inaugurat un somptuos sediu al consulatului României. Viitoarele alegeri
se vor putea desfășura în condiții optime @ De Ziua Constituției
președintele, care a călcat-o în picioare ori de câte ori a vrut, dă o declarație
emoționantă: „Voi rămâne profund dedicat!”.
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SĂPTĂMÂNA 50 (09 - 15 decembrie)
Opoziția pesedistă a început săptămâna cu o moțiune simplă, care a fost
adoptată și în urma căreia șeful Guvernului ar fi trebuit să îl schimbe
pe ministrul de Finanțe, acuzat că prin declarațiile sale alarmiste a
provocat deprecierea leului. Lui Orban însă nici prin cap nu i-a trecut
să ia o astfel de măsură, așa că Ciolacu și ai săi au rămas cu satisfacția
platonică a unei victorii fără miză @ La Arad DNA desface ițele unei
afaceri politico administrative prin care vreo trei parlamentari PSD au
fost implicați intr-un mecanism ilegal de strângere de fonduri prin
tranzacționarea unor avize de transport prin care TIR-urile nu mai erau
cântărite la Vamă @ Arafat nu demisionează! Așteaptă să fie dat afară,
dar Velea nu poate să o facă. Poate doar premierul, care nu se grăbește
deocamdată @ Analiștii pun în legătură mazilirea doctorului Arafat cu
ofensivă asupra sănătății în care sunt implicați membri importanți din
PNL și PLUS, cu deosebire Vlad Voiculescu ale cărui legături cu
industria farma și spitalele private din Austria sunt de notorietate @ Din
această categorie de interese face parte și decizia Guvernului de a scoate
rezidențiatul de sub monopolul universităților de stat și de a da liber și
spitalelor militare și private, posibil chiar și a celor județene. Spargerea
monopolului va fi însoțită - avertizează profesorii doctori - de scăderea
calității pregătirii viitorilor medici @ Odată cu anunțul avizării noului
ambasador american, cel vechi, care avea bagajele făcute de aproape
un an, și-a luat rămas bun de la prietenul său Iohannis (care l-a și
decorat) și de la iubiții săi magistrați #rezistenți pe care i-a sprijinit din
răsputeri în lupta lor dreaptă cu hidra revizionistă pesedistă @ Klemm
lasă în urmă amintirea unui soi de gauleiter colonial al Țării Românești
@ Prudentă, Gabriela Firea a prelungit termenul de intrare în vigoare a
programului Oxigen, de prigonire a mașinilor poluante de prin centrul
Capitalei, cu două luni. Asta după ce a anunțat intenția unei noi
candidaturi la Primăria Capitalei, prelungirea nefiind exclus să se
prelungească până după alegerile locale @ Prezent la alegerile de la
CSM, Iohannis a fost admonestat de judecătoarea baltag când voia să
plece fără să pomenească ceva despre protocoale, un subiect evitat cu
grijă de-a lungul întregii perioade în care a fost de actualitate.
Comentariul prezidențial s-a rezumat la o propoziție: „Voi veghea să

164 /  aMOS News

Carte_andronic 7 day 2020 nou.qxp_Layout 1  20/02/2020  11:30  Page 164



nu se mai repete!”. Ce-a fost a fost, de ce să ne mai batem capul
degeaba... @ Parlamentul a respins propunerea de desființare a SIIJ
cerută cu insistență de suporterii politici ai liberalilor din USB și PMP.
Prins în corzi Orban se gândește serios la o odioasă ordonanță @
Academia Română intervine hotărât în chestiunea intențiilor de
revizuire a programei de învățământ într-o direcție pronunțat
pragmatică. „O națiune nu moare din cauza rachetelor balistice ci în
urma distrugerii învățământului!” - avertizează academicienii @ După
ce l-a invitat la recepția de ziua națională, Iohannis i-a retras decorația
lui Năstase. A mai retras-o și altor pesediști care au suferit condamnări,
motivând că este o combinație inadmisibilă. A procedat însă selectiv,
pe alții - în special politicieni străini - lăsându-i în pace @ Agenția TASS
i-a luat un amplu interviu fostului președinte Iliescu. Acuzat că l-ar fi
acordat preferențial, Iliescu a motivat că a fost singura agenție care i l-
a solicitat. A profitat însă de ocazie pentru a-și vărsa năduful pe
procurorii care vor să scrie ei istoria. Nu din inițiativa lor, desigur @
Intrată prematur în campanie, Firea aruncă pe piață petarda Spitalului
Metropolitan, care se va construi în doar trei ani în Pipera, va avea 1.000
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de paturi și va costa doar 300 milioane euro! @ Fostul șef al fundației
lui Băsescu transformată în partid politic - Mișcarea Populară- a fost
ales în al doilea tur de scrutin rector al Universității București. Marian
Preda se laudă cu apolitismul său @ CFR Cluj s-a calificat pentru a
doua oară în primăvara europeană a competițiilor continentale de fotbal
alegându-se cu 6 milioane de euro de la UEFA, din care aproape 1
milion va merge în conturile lui Dan Petrescu @ După una caldă, alta
rece: prea mult lăudata noastră națională de handbal fete a avut o
evoluție catastrofală la mondialul din Japonia, unde a fost ciuca bătăilor,
pierzând la scor aproape toate meciurile. O explicație s-ar putea găsi și
în faptul că în aproape toate echipele care ne-au învins evoluau
jucătoare de la echipele noastre de club în care numărul băștinașelor s-
a rărit considerabil @ La Bruxelles Iohannis s-a răstit la președinția
finlandeză a Consiliului declarând sus și tare că nu este de acord cu
propunerile de buget ale acesteia. E prima dată când colegii îi aud
vocea, de regulă el aprobând în tăcere orice @ Negustor cinstit, Orban
s-a hotărât să plătească datoria statului către frații Micula, acum când
aceasta a ajuns la vreo 400 milioane euro, iar frații au pus sechestru pe
conturile Romatsa și Nuclearelectrica. A luat bani din fondul de rezervă,
urmând să îi recupereze la rectificarea bugetară (a treia din acest an) în
care va tăia de la Agricultură, Dezvoltare și Educație @ Noul ambasador
american Zuckermann este - vorba lui Iohannis - „un evreu” originar
din România și emigrat în copilărie. Vorbește fluent limba pe care atâția
emigranți de dată recentă au început să o uite, reamintindu-și-o doar la
alegeri @ În ședința de guvern s-a aprobat majorarea salariului minim
(propus de PSD) la 2.230 lei. E bună la ceva și „greaua moștenire” @
Conducerea bicefală ai Ministerului Agriculturii (comunicatele de presă
consemnează sistematic tandemul Oros-Dumitru pentru orice mișcare)
și-a dat în petic cu o măsură de o remarcabilă mârlănie politică: l-a
demis pe cercetătorul Costel Vînătoru din funcția de director al Băncii
de Gene recent înființate, fără nici un motiv. Omul este un veritabil erou
prin faptul că a salvat de la distrugere rezerva națională de semințe,
fiind unanim recunoscut ca una dintre somități în domeniu @ Noul
ambasador al Kazahstanului, Rustemov, și-a făcut un debut spectaculos
la post prin organizarea unei serii de manifestări menite să sublinieze
potențialul dezvoltării relațiilor bilaterale. Kazahstanul este unul dintre
tigrii economici ai Asiei Centrale.
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SĂPTĂMÂNA 51 (16 - 22 decembrie)
Subiectul săptămânii a fost bugetul. Mai exact, cum să se iasă la capăt
capăt fără dezbateri și amendamente. Unica soluție: încă o revoluție...
fiscală, adică adoptarea prin odioasa metodă a asumării responsabilității
Guvernului. Dacă ar fi făcut-o guvernarea PSD, ar fi ieșit un tămbălău
groaznic. Dacă o face PNL-ul, până și președintele e de acord că nu
există altă posibilitate @ Al doilea subiect l-a constituit aniversarea
Revoluției Române. După 30 de ani, primul președinte care nu a avut
nici o legătură cu ea (nimeni nu știe ce a făcut Iohannis la Revoluție)
ajunge la concluzia că nu poate să meargă fără riscuri pe formula inițială
- aceea a loviturii de stat, decisă de Parchet la sugestii mai mult sau mai
puțin oculte. De acord, a fost o revoluție, dar trebuie pedepsiți vinovații
care au făcut-o cum nu trebuia! Asta și zice președintele în discursul de
la comemorarea Eroilor: Dreptate! Vinovații să fie pedepsiți! @ Nu
contează că se inventează validarea Istoriei prin Justiție, contează că
inamicilor politici li se confiscă prin instanță paternitatea evenimentului
care a schimbat fața României și, pe cât posibil, acesta să fie trecut în
patrimoniul celor aflați acum la putere @ Este motivul pentru care
președintele cel comod a devenit brusc atât de activ, bătând țara de la
Timișoara la București și cuvântând peste tot pe unde a apucat @ La
ședința festivă de la Parlament și-a prezentat crezul în fața loialilor săi
liberali, pentru că pesediștii nu au găsit de cuviință să servească o nouă
porție de gargară cu soluție de democrație consolidată @ Și pentru că
o astfel de aniversare nu putea să aibă loc fără ca „forțele civice” să își
spună cuvântul, Gelu Voican Voiculescu a fost lovit cu cârja în cap de
un „revoluționar” nemulțumit de prezența sa la o manifestare de
omagiere. Omul se așteaptă probabil să fie decorat de Iohannis @ În
Parlament Guvernul a trăit un moment delicat atunci când majoritatea
pesedistă a votat dublarea alocațiilor pentru copii, nu atât de dragul
copiilor, cât să le facă în necaz liberalilor care nu mai știu cum să
cârpească bugetul @ Într-un elan de restituire a demnității celor pe care
istoria i-a lovit, președintele a semnat un decret prin care victimelor
Holocaustului (câte au mai rămas) li se oferă o indemnizație de 700 lei.
O vor primi și alte categorii de deportați, între care și etnici germani
deportați în URSS din cauza simpatiei manifestate față de regimul nazist
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@ Tariceanu nu scapă ocazia de a-i aplica o lovitură sub centură
vechiului său tovarăș de la „DA”, menționând într-o ședință comună a
Parlamentului dedicată Revoluției că „România a fost condusă 10 ani
de un informator al Securității” dovedit cu acte în regulă @ Și-a făcut
intrarea în scenă noul ambasador american, evreu emigrat din România.
Când s-a prezentat la Cotroceni, Adrian Zuckermann a fost privit de sus
de Iohannis - nu din alt motiv decât diferența de vreo 20 de cm dintre
ei @ La întâlnirea cu Patriarhul, Zuckermann s-a arătat preocupat de
cu totul alte probleme decât cele care îi umpluseră până la refuz agenda
predecesorului său, Klemm. Nu justiția, ci traficul de persoane și
corupția îl interesează pe emisarul lui Trump @ Se pare că a sosit și
timpul pentru a se lichida amestecul Guvernului Dăncilă în chestiunile
diplomatice. Iohannis a decis să trimită un ambasador la Tel Aviv (nu
la Ierusalim) iar acesta va fi „un evreu” - cum îi place lui să spună: Radu
Ioanid, de la Memorialul Holocaustului @ Iată și o chestiune în care
PSD e de acord cu PNL: pensiile speciale. Doar că în loc să fie anulate,
social-democrații preferă să fi impozitate „drastic”. Sunt nu mai puțin
de 200.000 de persoane care încasează un miliard @ În pușcărie,
Dragnea are parte de o nouă dezamăgire: instanța a respins acțiunea sa
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prin care reclama ilegalitatea noii conduceri a PSD. Rămâne cum am
stabilit! @ După modelul Trump, Firea reclamă de la guvern alocarea
a 1,5% din PIB la bugetul pentru București. Ce să facă cu banii? - se
întreabă retoric Orban. Concerte și companii nerentabile? @ A
demisionat purtătoarea de cuvânt a președinției, sătulă probabil să se
mai facă de râs @ După aproape un an de când i s-a cerut de la Guvern
rechemarea, Iohannis are de gând să rezolve și problema lui Maior. Să
vedem pe cine o să trimită în locul fostului șef al SRI, de la care
americanii au reușit probabil să afle tot ce îi interesa @ #rezistenții
civici fac spume în legătură cu „concertul lui Iliescu”. Fostul președinte
replică și spune că nu a fost de acord cu această inițiativă a Institutului
Revoluției, cu care de fapt nu prea mai are nici o legătură @ Ministrul
Vela la Interne o ia pe urmele lui Severin când acesta era la Externe:
cere iertare celor care au avut de suferit de pe urma represiunii
comuniste. Severin cerea iertare nemților deportați de români în Rusia
@ Iohannis n-a lipsit nici de la parastasul revoluționarilor, printre care
se numără, neștiuți la vremea respectivă, și vreo câțiva teroriști @
Afacerea Ayahuasca tinde să o ia pe urmele „meditației transcendentale”
prin numărul mare de persoane cu ștaif implicate și care pretind că au
resimțit din plin efectele benefice ale ceaiurilor preparate de cuplul Gelu
Oltean și Vanessa Youness.

SĂPTĂMÂNA 52 (23 - 29 decembrie)
Au început treptat să se stingă ecourile aniversării Revoluției. Iohannis
- disident în privat - s-a întors la treburile lui, iar politicienii au zburat
care încotro pregătiți sufletește pentru cele două minivacanțe oferite cu
generozitate de Guvern. De un tratament mai puțin amabil s-au bucurat
membrii Guvernului, deoarece șeful lor i-a convocat la o ședință exact
vineri la ora 20:00. Ca să le strice cheful, nu de alta @ USR face caz de
propunerea de tăiere a fondurilor pentru academiile de politruci și
sinecuriști, precum cele fondate de de Gabriel Oprea și AOSR-ul lui
Săraru. Idea se bucură de popularitate printre cei care nu sunt membri
@ Efecte colaterale ale afacerii „Ayahuasca”: domnișoara purtătoare
de cuvânt a Președintelui și-a dat demisia, în tandem cu cea a unui
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adjunct de la SPP, generalul Crețu, care s-a dedulcit la ceaiurile lui
Olteanu @ Din prima zi a săptămânii Orban și-a luat inima în dinți și a
făcut anunțul fatal: guvernul își asumă responsabilitatea pe Buget! Cu
tot riscul pârei la Curtea Constituțională, a pesediștilor @ Cei care speră
să se consolideze reprimindu-i pe membrii dați afară de Dragnea.
Deocamdată Negoiță și Grindeanu. Mai sunt destui alții @ Președintele
a anunțat solemn cu cine va defila în următorii cinci ani: cu 19 consilieri
și secretari de stat, majoritatea aceiași @ Într-o deplină discreție s-a
deschis lotul 3 al tronsonului de autostradă Lugoj - Deva, cu restricții
de viteză și tonaj @ Condamnări de sărbători: Bogdan Olteanu pentru
mita de un milion de la Vîntu, ca să îl numească pe Liviu Mihaiu
guvernatorul Deltei (șapte ani) și Hrebenciuc - pentru intervenția la
CNA în favoarea lui Pinalti (3 ani). @ Orban încearcă să repare ce strică
incompetența lui Oros, ministrul Agriculturii, care nu a găsit un altul
pe care să îl dea afară decât cercetătorul erou Costel Vînătoru de la
Banca de Gene Vegetale. A fost repus în drepturi la Institutul din Buzău
după proteste de stradă @ Erdogan a înregistrat un nou eșec cu cererea
de extrădare a directorului școlilor turcești LUMINA. Instanța a respins
cererea pe motiv că în Turcia acesta nu se va putea bucura de un proces
corect. Adică fără supunerea la cazne fizice, după modelul străbun @
Frații Micula și-au retras cererea de poprire pe conturile Romatsa, după
ce Orban a achitat o parte din datoria de 400 de milioane de euro. Mai
rămâne sechestrul pe conturile Nuclearelectrica și Conpet @ Scandal
internațional pe tema achitării traficanților de copii din Țăndărei pe care
instanța din Harghita i-a găsit nevinovați, fapta - documentată de poliția
spaniolă - neexistând! @ Într-un acces de populism ministrul de Interne
va renunța la drepturile sale. Adică la privilegiile de pe lângă leafă.
Oricum, la cât are de stat el pe acolo, nu e mare lucru @ Prin gura lui
Tăriceanu vorbesc strămoșii chinuiți și agresați de otomani secole la
rând. Liderul ALDE (care ALDE?) găsește admisibil ca licitațiile pentru
mijloace de transport ale lui Firea să fie câștigate de turci @ Statistica
a constatat că anul acesta ne-au vizitat 2,1 milioane de turiști
nerezidenți. Nu sunt nici mulți, nici puțini... @ Fostul ministrul al
Finanțelor, Chițoiu, la volanul unui Audi, s-a ciocnit frontal cu o Dacie
care n-a avut nici o șansă. Nici ocupanții ei... @ Ideea lui Orban de a
programa o ședință de guvern vinerea la ora 20:00 i-a surprins mai ales
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pe miniștrii care au fost nevoiți să își modifice planurile de weekend.
Motivul „ascuns” fost intenția adoptării unei ordonanțe de desființare a
Secției Speciale, propunere prezentată de ministrul Predoiu și
caracterizată de Orban ca o „idee” demnă să fie analizată. De pus în
practică, se subînțelege @ Manevra Guvernului este caracterizată, după
patentul PSD, drept „noaptea ca hoții” @ De ziua onomastică a
jandarmeriței care era cât pe ce să fie linșată pe 10 august, instanța îi
condamnă pe cei șapte atentatori cu... suspendare! @ Guvernul
prelungește sine die termenul de restituire a donațiilor pentru
cumpărarea Cumințeniei Pământului, inițiativă eșuată spectaculos de
Cioloș @ Suspiciuni legate de o posibilă mușamalizare a vinovăției lui
Chițoiu pentru decesul celor doi soți din mașina cu care s-a ciocnit
frontal fostul ministru. Chițoiu e nașul de cununie al fiicei actualului
ministru de Interne, Vela @ Deși falit, TAROM cumpără nouă aparate
ATV. Ca să aibă cu ce circula parlamentarii din provincie
(aMBiDeXtRU)

șaptezile@amosnews.ro / 171
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Ianuarie

1 ianuarie:
- România preia președinția semes -
trială a Consiliului Uniunii Europene
de la Austria.
- Intră în vigoare legea prin care se
interzice comercializarea pungilor din
plastic cu mâner.

2 ianuarie: 
- Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader,
referindu-se la timpul necesar pre şe -
dintelui pentru a analiza documentele
pentru revocarea lui Augustin Lazăr.
„Nu aş vrea să greşesc, oi fi eu minis -
trul Justiţiei, dar nu pot evalua un
profesor de fizică. A cunoaşte
mecanismele statului de drept este de

mare fineţe, dar poate fi rezultatul
unor acumulări de ani de zile. Nu te
duci tu pe scaunul ăla şi te alege
poporul peste noapte preşedinte şi
devii atoateştiutor"

4 ianuarie:
- Preşedintele Iohannis anunţă că va
respinge propunerile premierului
Viorica Dăncilă.
- Iohannis: "Personal obiectivul meu
pentru alegeri e câștigarea unui nou
mandat de președinte."

6 ianuarie:
- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro mâne,
Daniel, oficiază Slujba Agheas mei Mari
în faţa Reşedinţei Patriarhale.
- Ministrul Finanţelor, Eugen

Retrospectiva evenimentelor 
şi declaraţiilor anului 2019

Selectate de pe fluxul de ştiri al agenţiei aMOS News

anul 2019 (MMXiX) este desemnat:
• Anul Internațional al limbilor autohtone de către ONU.
• Anul Internațional al moderației de către ONU.
• Anul Internațional al Tabelului Periodic al Elementelor de

către ONU.
• Anul orașelor Plovdiv (Bulgaria) și Matera (Italia) numite

Capitale Europene ale Culturii.
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Teodorovici arată cu degetul către
Mugur Isărescu. „Este timpul ca și
domnul guvernator să mai dea răs -
punsuri”.

7 ianuarie: 
- Preşedintele Klaus Iohannis atacă la
Curtea Constituţională proiectul de
lege care dă mai multe puteri
poliţiştilor, în exercitarea atribuţiilor
de serviciu.

8 ianuarie: 
- Mugur Isărescu: ”Nu poți să vii așa cu
o bombă cum e legea asta anti-lăcomie
înainte de Crăciun. Domnul ministru de
Finanțe să vorbească acum cu băncile,
să le explice legea. Sunt anumite
prevederi pe care, vă spun, că nici noi
nu le înțelegem.”
- Ion Țiriac: ”În România principala
problemă este că noi nu avem pe unul
care să stea în picioare - și atunci, eu nu
sunt nici PSD, nici PNL, nici nimic”,

9 ianuarie:
- Lui Ionuț Mișa, fost ministru de
Finanțe, i se aduce la cunoștință că
mandatul său la șefia Fiscului s-a
încheiat.
- Șeful Statului Major al Apărării,
generalul Nicolae Ciucă, participă, la
Bruxelles, la ceremonia de preluare a
mandatului Președinției Consiliului
European, la nivelul Comitetului
militar al Uniunii Europene (EUMC).

10-11 ianuarie: 
- Ceremonia de deschidere a Pre șe -
dinției României la Consiliul Uniunii
Europene la Palatul Victoria. Participă
președintele Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker și Colegiul Co  misarilor.

10 ianuarie:
- La Ateneul Român are loc cere mo -
nia oficială de lansare a pre ședinției
române a Consiliului Uniunii Eu ro -
pene, prin vizita președintelui
Consiliului European Donald Tusk,
președintelui Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, și a Colegiului
comisarilor. Discursul în limba ro -
mână ținut de Donald Tusk a
impre sionat mai multă lume.
- Președintele Iohannis îi transmite
premierului Dăncilă două scrisori în
care arată motivele pentru care au fost
respinse propunerile de numire în
funcțiile de viceprim-ministru, minis -
trul Dezvoltării regionale şi
administrației publice și de ministru al
Transporturilor. Dăncilă îi propusese
pentru aceste funcții pe Ilan Laufer și
Lia-Olguța Vasilescu, iar apoi, după
ce președintele i-a respins, pe Mircea
Drăghici și din nou pe Olguța
Vasilescu, pentru alt portofoliu.
- Uniunea Ziariştilor Profesionişti din
România (UZPR) aniversează 100 de
ani de la înfiinţare, la Restaurantul
"Casa Capşa" în Salonul de Marmură.

11 ianuarie: 
-  Întâlnire între Juncker şi Dăncilă, la
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Guvern. Preşedintele CE: "Noi
suntem trataţi ca nişte prinţi la
Bucureşti. Am încredere că pro -
blemele interne nu se vor reflecta la
nivel european."
- Alina Mungiu Pippidi (55 de ani):
"Un preşedinte stingher, incapabil de
vreo vorbă însufleţitoare, deşi mai
bine că nu a zis iarăşi chiar el că nu ne
trebuie (președinția trimestrială) şi că
nu suntem în stare, cu inflexiuni mai
proaste în română decât ale lui Donald
Tusk care citea fonetic, şi care ne
aminteşte mai ales de ocaziile pe care
le-a pierdut."

12 ianuarie: 
- Procedura de achiziţie a corvetelor
multifuncţionale este suspendată de
MApN, care a sesizat Parchetul Militar
de pe lângă Curtea Militară de Apel.
- Horia Grigorescu este noul director
al Poștei Române

14 ianuarie: 
- Prim-ministrul Viorica Dăncilă
conduce delegația Guvernului Ro -
mâniei, care efectuează o vizită de
lucru la Strasbourg în vederea pre -
zentării Programului de lucru al
Președinției României la Consiliul
Uniunii Europene.
- CSM respinge propunerea de
arestare a procurorilor Negulescu
"Por tocală" și Onea.
- Crin Antonescu îi răspunde lui
Ludovic Orban: "Eu nu sunt idiot! Am
intrat în politică liber şi am ieşit liber".

16 ianuarie: 
- Curtea Constituţională admite
existenţa unui conflict juridic de
natură constituţională între Parlament
şi Parchetul ICCJ în legătură cu
protocoalele cu SRI.
- Președintele Iohannis îi respinge
pentru a treia oară pe Lia-Olguța
Vasilescu și Mircea Drăghici pe motiv
că nu au depus cazierul judiciar la
dosar.

17 ianuarie:  
- Comisarul european pentru
Dezvoltare Regională, Corina Creţu,
anunţă că va candida din partea Pro
România la alegerile pentru Parla -
mentul European.

18 ianuarie: 
- Viorica Dăncilă pleacă în Israel. Din
delegație lipsește ministrul de externe,
Teodor Meleșcanu.
- Oana Gianina Bulai (39 de ani),
consilier de stat pe educaţie şi sănătate
al premierului este numită preşedinte
al Consiliului de Administraţie al
Societăţii Naţionale a Sării (Salrom),
în locul lui Andrei Ursărescu, fiul lui
Dorinel Ursărescu, consilier al
preşedintelui Agenţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale (ANRM)
Gigi Dragomir.

19 ianuarie: 
- Klaus Iohannis revine pe pârtiile de
schi din masivul Şureanu.
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22 ianuarie: 
- Cancelarul Angela Merkel și pre șe -
dintele Emmanuel Macron semnează
la Aachen, un nou tratat bilateral de
prietenie care prevede o strânsă
coordonare în politica europeană, o
po litică externă și de securitate
comună puternică, o cooperare mili -
tară mai puternică și o zonă
eco  no mică, cu norme comune.
- Preşedintele Iohannis este prezent la
semnarea Tratatului  franco-german.
- Andrei Caramitru, fiu al actorului
Ion Caramitru, se înscrie în USR.

23 ianuarie: 
- Ministrul agriculturii Petre Daea
prezintă, la Bruxelles, prioritățile
României la președinția Consiliului
Uniunii Europene în raport cu noua
Politică Agricolă Comună.

24 ianuarie: 
- Premierul Dăncilă prezintă la
Bruxelles, prioritățile Președinției
României la Consiliul Uniunii
Europene în cadrul sesiunii plenare a
Comitetului Economic și Social
European (CESE) amintind despre
dublul standard în Uniunea Europeană.
"Europa este divizată, avem nevoie de
o Europă unită", "În ţara noastră statul
de drept este respectat".

25 ianuarie:
- Premierul Dăncilă îi cere preşe -
dintelui Iohannis să respecte decizia
CCR şi să semneze decretele de

numire a miniştrilor Trans por turilor şi
Dezvoltării.

28 ianuarie: 
- Preşedintele PNL, Ludovic Orban
anunţă că Biroul Politic Naţional a
finalizat procedura de demitere a
preşedintelui PNL Giurgiu, Marin
Anton.
- Procurorul Gheorghe Stan este
desemnat de plenul CSM, șeful
Secției de investigare a magistraților.

29 ianuarie: 
- CEDO primește o sesizare formulată
de Laura Codruța Kovesi cu privire la
modul în care a fost demisă din
funcția de procuror-șef. Ea nu solicită
despăgubiri și nici repunerea pe
funcţie ci doar eliminarea "demiterii"
din mapa profesională.
- Cu ocazia decernării unor medalii
pentru supraviețuitori ai Holo caus -
tului și a omagierii victimelor,
pre ședintele Iohannis amestecă me -
moria victimelor cu răfuiala lui
poli tică comparând regimul nazist,
care a comis programatic cele mai
cumplite orori din istorie, cu…
guvernul Dăncilă! Atrage atenția și
folosirea sintagmei ”Ciuma roșie”,
inven tată de naziști împotriva
socialiștilor de atunci.
- Fostul premier Mihai Tudose anunță
că demisionează din PSD și că va
activa în Pro România, partidul lui
Victor Ponta.
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30 ianuarie: 
- Ministrul Sănătății, Sorina Pintea,
anunță că în România "s-a constatat
epidemie de gripă". Numărul dece -
selor cauzate de gripă ajunge la 56.

31 ianuarie: 
- Ministrul Apărării anunță că Nicolae
Ciucă rămâne șeful Statului Major al
Apărării până la comunicarea oficială
a sentinței Curții de Apel București
care suspendă prelungirea mandatului
de Şef al Statului Major General,
dispusă de președintele Iohannis.
- Deputatul Georgian Pop anunţă
plecarea din PSD şi alăturarea la Pro
România.
- Viceprimarul Capitalei, Aurelian
Bădulescu, și primar al Sectorului 6 și
președinte al PSD București, Gabriel
Mutu, au o altercație în Primăria
Capitalei. "A fost o discuție mai
aprinsă, nu altercație", a declarat Mutu.

Februarie

2 februarie:
- Al 12-lea weekend consecutiv de
protest al mișcării "vestelor galbene"
împotriva președintelui Emmanuel
Macron. Consiliul de Stat a refuzat, cu
o zi înaintea protestului, să interzică
utilizarea de către poliție a gloanțelor
de cauciuc și a grenadelor de șoc. Zeci
de persoane sunt arestate, dintre care
33 doar la Paris.

3 februarie: 
- După expirarea ultimatumului
pentru anunțarea unor noi alegeri
prezidențiale în Venezuela, unele
state, membre ale UE, îl recunosc ca
președinte interimar al țării pe Juan
Guaidó, actualul președinte al
Parlamentului.

4 februarie:
- Laura Codruţa Kovesi este favorită
pentru a ocupa funcţia de procuror-şef
al Parchetului European.
- Întâlnirea dintre Ministrul Finan țelor,
Eugen Teodorovici, și Gu ve rnatorul
Mugur Isărescu de încheie fără un
rezultat concret și imediat.

5 februarie: 
- După ce un italian cu opt clase
condamnat la închisoare cu sus -
pendare în Italia a efectuat cel puțin o
operație în România, pretinzând că
este chirurg plastician, Direcția de
Sănătate Publică a Municipiului
București a demarat o anchetă pentru
a analiza modul prin care un func -
ționar public a atribuit cod de parafă
italianului.

6 februarie: 
- Carmen Iohannis este audiată discret
în dosarul privind dobândirea caselor
din Sibiu. 

7 februarie:
- Liviu Dragnea participă, la
Washington, la cea de-a 67-a ediţie a
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Micului Dejun cu Rugăciune Naţională
la invitația lui Donald Trump.

8 februarie: 
- România îl recunoaște pe Juan
Guaidó drept președinte interimar al
Venezuelei.

10 februarie: 
- Institutul Național pentru Sănătate
Publică din România anunță că
bilanțul oamenilor care au murit din
cauza gripei a ajuns la 101.

11 februarie:
- Guvernatorul BNR Mugur Isărescu
atacă dur Guvernul: "Am asistat la un
atac jalnic asupra BNR."
- Ion Ţiriac, Ilie Năstase şi Simona
Halep sunt daţi în judecată de Mugur
Isărescu după procesul legat de
Arenele BNR pierdut la începutul
acestui an. Isărescu le cere acum
acestora un milion de euro des păgubiri.
- Noul ambasador al Statului Israel în
România, David Saranga (59 de ani),
a  învățat românește înainte de a sosi
la post, vorbind coerent și foarte
corect gramatical.

12 februarie: 
- Iohannis: ”Comunismul a fost o
greșeală enormă, catastrofală, pe care
a făcut-o România”.
- Lia-Olguța Vasilescu își retrage
candidatura pentru funcția de ministru
al dezvoltării și pentru cea de
vicepremier.

- Florin Cîțu îl "somează" în
Parlament, pe Eugen Teodorovici,  să
semneze o declarație pe proprie
răspundere că cifrele din buget nu-s
false.
- Lecția de economie a lui Mugur
Isărescu către senatori: Dum nea -
voastră lucrați cu vorbe, noi lucrăm cu
cifre, „ROBOR nu este manipulat.
Garantez!”

13 februarie: 
- Gabriela Firea (46 de ani) anunță că
a avut probleme de sănătate și că a
mers pentru tratament la spital.

15 februarie: 
- Bugetul României pe 2019 este votat
de Parlament, cu 275 de voturi
“pentru”, 122 “împotrivă” și două
abțineri.

16 februarie:
Filmul „Monștri”, în regia lui Marius
Olteanu, singurul film românesc
participant la Festivalul Internațional
de Film de la Berlin, primește Premiul
publicului din partea juriului
cititorilor publicației germane Tages -
spiegel.

17 februarie: 
- Ministrul român al Finanţelor, Eugen
Teodorovici, este ales drept unul
dintre cei doi vicepreşedinţi ai Băncii
Europene pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare. 
- Oana Gianina Bulai (39 de ani),
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consilier de stat pe educaţie şi sănătate
al premierului este numită preşedinte
al Consiliului de Administraţie al
Societăţii Naţionale a Sării (Salrom),
în locul lui Andrei Ursărescu, fiul lui
Dorinel Ursărescu, consilier al
preşedintelui Agenţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale (ANRM)
Gigi Dragomir.

19 februarie: 
- Manevra lui Klaus Iohannis și a
prietenei sale din Florida, Rodica
Baștea, a eșuat. Instanța s-a pronunțat
și a spus că Rodica Baștea nu este
moștenitoarea defuncților Maria și
Eliseu Ghenea, cei care au fost
proprietarii imobilului din centrul
Sibiului care a ajuns prin fals în
proprietatea soților Iohannis.

20 februarie: 
- Preşedintele Iohannis n-ar vrea să
aprobe bugetul 2019.
- Președintele Comisiei economice a
Senatului, liberalul Florin Cîțu, îi
acuză pe Liviu Dragnea și Călin
Popescu-Tăriceanu, pe Facebook, că
urmăresc pas cu pas un plan subteran
bine pus la punct care vizează scoterea
României din UE până în 2020.

21 februarie:  
- Preşedintele aprobă propunerile de
miniștri PSD: Daniel Suciu la
Dezvoltare regională şi Răzvan Cuc la
Transporturi. 
- Ministrul Justiției, Tudorel Toader,

declară că declanșează procedura de
numire a noului procuror general al
României.

22 februarie: 
- În premieră, președintele Iohannis
trimite Curții Constituționale a
României o sesizare de necons titu -
ționalitate asupra legii bugetului de
stat pe anul 2019. Votat cu o întârziere
de trei luni, bugetul este numit de
președinte "unul nerealist,
supraevaluat și întârziat" și a catalogat
"PSD ca partid incompetent și
incapabil să conducă România".

23 februarie:  
- Liviu Dragnea, discurs la Congresul
Socialiştilor Europeni de la Madrid:
"Au distrus încrederea în proiectul
european și știm că Dreapta face orice
să ne blocheze. Cred, dar trebuie să le
spunem oamenilor modul în are
Dreapta europeană a distrus Europa,
folosind austeritatea, manipularea sau,
cum e în România, instituțiile de forță
ale statului ."

24 februarie: 
- Lia-Olguța Vasilescu se căsătorește
civil cu Claudiu Manda, la Craiova.
- Alegeri parlamentare în Republica
Moldova.

26 februarie: 
- Ministrul Finanţelor Publice, Eugen
Teodorovici anunţă la Parlament, că în
cadrul procesului de reorganizare a
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ANAF, Vama va trece de la ANAF sub
autoritatea Ministerului de Finanţe.

27 februarie: 
- Președintele american Donald
Trump și liderul nord-coreean Kim
Jong-un se întâlnesc la un summit în
Hanoi, Vietnam. Summit-ul se
termină brusc și nu s-a ajuns la nici un
acord cu privire la relațiile dintre cele
două țări.
- Președintele ÎCCJ, Cristina Tarcea
are la ședința de bilanț a Parchetului
General, un discurs plin de metafore
referitoare la "impostor" și "ticălos".

28 februarie: 
- Isărescu: „Rezerva de aur din
străinătate le permite românilor să
facă plăți oriunde”
- Protocolul de colaborare încheiat în
anul 2009 între Serviciul Român de
Informații și Parchetul General este
făcut public.

III Martie 

1 martie: 
- Petre Daea declară război usturoiului
chinezesc și spaniol. Ministerul
Agriculturii a pregătit un program de
stimulare a producției de usturoi
românesc.
3 martie: 
- Liviu Dragnea afirmă că nu a crezut
că ţara noastră va fi condusă de un
preşedinte „mai rău şi mai toxic ca

Băsescu”, precizând că "Acest om
(K.I.) nu a făcut până astăzi, în patru
ani şi ceva de mandat, un singur lucru
bun pentru această ţară”

5 martie:
- Oana-Maria Bogdan, fost secretar de
stat la Ministerul Culturii în Guvernul
Cioloş, membră a conducerii
executive a PLUS, reia teoria
marxistă, care a stat la baza regi mu -
rilor socialiste, a renunțării la dreptul
de proprietate, ceea ce ne-ar permite
„să conviețuim armonios pe pământ”.

6 martie: 
- Curtea Constituţională a României
respinge sesizarea preşedintelui Klaus
Iohannis privind Legea bugetului de
stat pe anul 2019.
- Petre Daea, despre vânarea
cormoranilor: „efectivele de
cormorani s-au înmulțit foarte mult în
Europa, motiv pentru care trebuie
luate măsuri deoarece pierderile de
pește sunt uriașe. 22 de ţări au cerut
derogare de la Comisie, din nefericire
România nu a cerut.”
- Medicul Radu Zamfir, de la
Institutul Clinic Fundeni, este numit
director al Agenției Naționale de
Transplant (ANT), în locul doctorului
Anca Baculea.
- Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş,
amenință că îi va chema în instanţă pe
oamenii care fac afirmaţii nefondate
la adresa partidului.
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8 martie: 
- Președintele Iohannis trimite
Parlamentului pentru reexaminare
Legea bugetului de stat pe anul 2019,
susținând că este fundamentată pe o
prognoză nerealistă, iar pe de altă
parte, că nu asigură o reală func -
ționare a unor instituții publice cu rol
esențial în societate.
- Regele Carol al II-lea este reînhumat
la Noua Catedrală Arhiepiscopală și
Regală de la Curtea de Argeș.
Rămășițele sale sunt scoase din capela
de lângă biserica unde fuseseră
depuse în 2003 și mutate în Necropola
Regală, lângă mormântul Regelui
Mihai și al Reginei Ana.
- Ministerul Finanțelor pune în
dezbatere publică proiectul de
hotărâre de guvern pentru înființarea
Fondului Suveran de Dezvoltare şi
Investiţii (FSDI).

10 martie: 
- Preşedintele PSD, Liviu Dragnea,
declară la Călăraşi, că Legea bu -
getului va fi votată, urmând a fi
retrimisă ”leneşului de la Cotroceni”
pentru promulgare.

12 martie: 
- Institutul Național pentru Sănătate
Publică din România anunță că
bilanțul oamenilor care au murit din
cauza gripei a ajuns la 172.
- Parlamentul britanic a respins pentru
a doua oară Acordul convenit de
Londra și Uniunea Europeană cu

privire la Brexit.
- Agenția europeană pentru siguranță
aeriană (EASA) suspendă toate
zborurile aeronavelor Boeing 737
Max, ca măsură de precauție, în urma
a doua accidente petrecute în ultimele
patru luni soldate cu un număr total de
346 decese.
- Prim-vicepreședintele Comisiei
Europene, Frans Timmermans, declară
la București că România risca să aibă
soarta Ucrainei, dacă nu adera la UE.
- Eugen Teodorovici la dezbaterea
bugetului pe 2019 în Comisiile de
buget-finanţe, către senatorul liberal
Florin Cîţu: „Eşti frumos! Chi -
parosule! După ce că eşti urât, mai eşti
şi prost”

13 martie: 
- Parlamentul României a adoptat
raportul de admitere al Comisiilor de
specialitate la Legea bugetului, în
forma trimisă la promulgare,
respingând astfel cererea de
reexaminare a președintelui Klaus
Iohannis. Legea este votată cu 245 de
voturi „pentru”, 115 „împotrivă” și 2
abțineri.
- Curtea Constituţională respinge
sesizarea USR – PNL privind Ordo -
nanţa de Urgenţă pentru
opera ţionalizarea Secţiei pentru inv -
estigarea infracţiunilor  din Justiție.
- Parlamentul britanic votează un
amendament care exclude posibi -
litatea retragerii Marii Britanii din
Uniunea Europeană fără nici un acord.
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- Laserul ELI-NP de la Măgurele,
parte a Proiectului european ELI,
devine cel mai puternic sistem laser
realizat vreodată, atingând o putere de
10 Petawatt.
- Președintele Iohannis promulgă
legea bugetului pe 2019, însă critică
dur guvernarea PSD-ALDE " Mi-aș fi
dorit sa promulg un buget bun pentru
România. Nu a fost sa fie!"

14 martie:
- Liberalii decid în ședința Biroului
Executiv lista pentru alegerile euro -
parla mentare, pe primul loc fiind
Rareș Bogdan, urmat de Mircea Hava,
Siegfried Mureșan, Vasile Blaga și
Adina Vălean.
- Rareş Bogdan: "Nu cer nimic PNL;
vin de la venituri mai mari din presă."
- Cheltuielile de apărare ale României
se ridică la 1,92% din PIB în 2018,
ușor sub ținta de 2% asumată, potrivit
estimărilor NATO.

15 martie: 
- "Leneșul ăla de la Cotroceni, când se
mai trezește, se întreabă: -Ce rău pot
să mai fac azi?", spune Dragnea, la o
conferință a PSD.

16 martie:
- Summit-ul Partidului Popular
European al liderilor locali și regionali
are loc la București.

18 martie:
- Biroul Executiv al PNL aprobă

semnarea unei alianțe cu PACT
(Platforma Acțiunea Civică a Tine -
rilor), iar Sebastian Burduja devine
vicepreședinte al partidului.

20 martie:
- Moțiunea simplă împotriva lui
Tudorel Toader este respinsă de plenul
Camerei Deputaților
- La doar o zi după declarațiile lui
Klaus Iohannis împotriva referen du -
mului pentru familie și a susținătorilor
acestuia, Biserica Ortodoxă reac -
ționează. "Are atitudini anti creș tine."
- Teodorovici: "A fost bugetul de -
blocat, acum o să înceapă plățile
pentru plata banilor încasați ilegal prin
taxa auto."
- Rareş Bogdan, în lacrimi, în direct
pe TV, deplânge dramele românilor
din diaspora care sunt jigniţi şi umiliţi
de PSD.

21 martie:
- Senatorul PNL Florin Cîțu îl acuză
de ministrul Finanțelor, Eugen
Teodorovici, de „trădarea intereselor
României și ale aliaților strategici”.
"Împreuna cu șeful lui de partid, Liviu
Dragnea, a organizat cu Putin și V.
Orban o rețea care trădează în mod
evident interesele României și parte -
ne riatele din care România face parte.
(...) Astazi, voi trimite toată docu -
mentarea mea în legătură cu acest
subiect membrilor ECOFIN, comi sa -
rului Federica Mogherini,
repre zentanței CE și ambasadei SUA."
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22 martie: 
- După discuții lungi, liderii Uniunii
Europene au oferit Regatului Unit
două opțiuni pentru o amânare Brexit-
ului dincolo de data de 29 martie. 

25 martie: 
- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei
își anulează viziat programată în
România după ce, cu o zi mai înainte,
premierul Viorica Dăncilă a anunțat în
cadrul Conferinței Comitetului
Americano-Israelian pentru Politici
Publice (AIPAC), că ambasada
României din Israel va fi mutată de la
Tel Aviv la Ierusalim. În aceeași zi,
Donald Trump semnează decretul de
recunoaștere a suveranității Israelului
asupra Înălțimilor Golan.
- Florin Iordache sesizează CCR pe
tema completurilor specializate in
coruptie.
- Senatul respinge desființarea Secției
de Investigare a Infracțiunilor din
Justiție.

26 martie: 
- Parlamentul European a votat
abolirea schimbărilor sezoniere ale
orei în Uniunea Europeană în 2021,
statele membre UE urmând să decidă,
fiecare, dacă vor să rămână permanent
la ora standard (ora de iarnă) sau la
cea de vară.
- Președinta Înaltei Curți de Casație și
Justiție, Cristina Tarcea, spune că
sesizarea Curții Constituționale de
către Camera Deputaților este „o

imixtiune inacceptabilă în actul de
justiție"

- Polițiștii și procurorii DIICOT
capturează peste o tonă de cocaină în
Deltă, într-o barcă răsturnată.

28 martie:
- Klaus Iohannis: Voi convoca un
referendum pentru data de 26 mai,
"fiindcă așa nu se mai poate!
Golăneala Guvernului PSD a depășit
orice limită."
- Secţia specială de investigare a
magistraţilor clasează dosarul deschis
pe numele lui Frans Timmermans,
prim-vicepreşedinte al Comisiei
Europene.

29 martie: 
- Șefa de Cabinet a prim-ministrului,
Roxana Popa, anunță că demisionează
de la Guvern şi din PSD, acuzând
PSD că "s-a îndepărtat de valorile
stângii europene".
- Acordul de Brexit este respins pentru
a treia oară de Parlamentul britanic.
Președintele Consiliului European,
Donald Tusk, programează un summit
de urgență pe 10 aprilie, cu două zile
înainte ca noua dată a Brexit-ului să
aibă loc.

IV Aprilie

2 aprilie:
- Ședința Parlamentului României
pentru aniversarea celor 15 ani de la
aderarea României la NATO.
4 aprilie: 

Carte_andronic 7 day 2020 nou.qxp_Layout 1  20/02/2020  11:30  Page 182



șaptezile@amosnews.ro / 183

- Președintele Klaus Iohannis prezintă
cele două teme care vor fi supuse
consultării populare în cadrul refe -
rendumului din 26 mai: inter zicerea
amnistiei și grațierii pentru infracțiuni
de corupție și interzicerea adoptării de
către Guvern a ordo nanțelor de
urgență în domeniul infrac  țiunilor,
pedepselor și al organizării judiciare.
- Întâlnire între Mark Pompeo,
secretarul de stat al SUA, și ministrul
de Externe, Teodor Meleșcanu, în
contextul amenințărilor Rusiei la
Marea Neagră: „corupția promovează
influența malignă a adversarilor”.

6 aprilie: 
- Pachete cu cocaină, găsite pe plajă
între Năvodari și Vama Veche.

8 aprilie: 
- Premierul Dăncilă are reacţie tăioasă,
în premieră, la adresa „sindicatului
ambasadorilor îngri joraţi”
- Procurorul-general al României,
Augustin Lazăr, anunță finalizarea
dosarului Revoluției din 1989. 
- Înalta Curte de Casație și Justiție
decide excluderea din magistratură a
procurorului Mircea Negulescu zis
"Portocală".
9 aprilie: 
- Fostul președinte Ion Iliescu este
trimis în judecată în dosarul "Revo -
luției din decembrie 1989" pentru
săvârșirea infracțiunilor contra
umanității. Alături de el au mai fost
trimiși în judecată Gelu Voican Voi -
culescu, fost vice-prim ministru și

Iosif Rus, fost șef al Aviației Militare.
- Ceremonia de deschidere a
Campionatelor Europene de Lupte de
la București, după 40 de ani de la
ultima ediție a Campionatelor Euro -
pene găzduite de România.

10 aprilie: 
- Preşedintele Senatului, Călin
Popescu-Tăriceanu, aflat într-o vizită
la Washington, are o întrevedere cu
vicepreşedintele Statelor Unite, Mike
Pence.

11 aprilie: 
- Uniunea Europeană și Regatul Unit
cad de acord să amâne Brexitul până
la 31 octombrie 2019. Acest lucru
înseamnă că Marea Britanie va parti -
cipa la alegerile pentru Parlamentul
European din luna mai.
- Secția pentru judecători a CSM
decide să repună pe rol acțiunea
disciplinară formulată de Inspecția
Judiciară față Cristina Tarcea pentru a
fi verificată repartizarea aleatorie a
cauzei, după ce șefa ÎCCJ a acuzat că
ar fi fost încălcat acest principiu.
- Președintele Partidului Socialiștilor
Europeni (PES), Serghei Stanișev,
transmite  că relațiile cu PSD sunt
înghețate.
- Președintele Senatului, Călin
Popescu-Tăriceanu, susține că amba -
sadorul României în SUA, George
Maior, nu reprezintă interesele
României în Statele Unite.
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15 aprilie: 
- Un incendiu masiv cuprinde
Catedrala Notre-Dame din Paris.

17 aprilie: 
- Laura Ștefan, demisionează din
GDS, Radu Filipescu îşi anunţă
autosuspendarea, iar Mircea Dinescu
cere să fie şters de pe lista cu fondatori
după decernarea premiului GDS
procurorului general Augustin Lazăr.

18 aprilie:  
- Procurorul General Augustin Lazăr
își depune cererea de pensionare, iar
secția de procurori a CSM o aprobă.
El a cerut și apărarea reputației.
- Proiectul privind modificarea
Codului penal este dezbătut şi votat de
plenul Senatului 
- Ministrul Justiției, Tudorel Toader
anunță că demisionează și revine în
funcția de rector al Universității din
Iași.

20 aprilie:  
- Ministrul Agriculturii, Petre Daea,
declară că dublul standard este o
realitate, nu o ficţiune, iar în ţară au
intrat produse de calitate îndoielnică.
22 aprilie:  
- Președintele Klaus Iohannis
semnează decretul pentru eliberarea
din funcția de procuror a lui Mircea
Negulescu.
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îl
achită definitiv pe Călin Popescu-
Tări ceanu în dosarul în care

preşedintele Senatului era acuzat de
mărturie mincinoasă.

23 aprilie: 
- Preşedintele Iohannis declară că nu
este de acord cu remanierea şi că i-a
cerut premierului Viorica Dăncilă să
vină cu alte propuneri.

24 aprilie:  
- Camera Deputaților adoptă mo dif i -
cările declarate constituționale la Codul
Penal și cel de Procedură Penală.

25 aprilie: 
Președintele Klaus Iohannis semnează
decretul privind organizarea referen -
dumului pe tema justiției din 26 mai.
- George-Alexandru Ivan este noul
director al Companiei Naţionale
Aeroporturi Bucureşti, în locul lui
Gabriel Stroe.

29 aprilie:  
- Creatorul de modă Răzvan Ciobanu
moare în urma unui accident rutier în
Constanța.

30 aprilie: 
- Pentru a treia oară în România, o
tornadă se formează și a crează
pagube în sudul Câmpiei Bărăganului,
unde acoperișurile mai multor case
sunt deteriorate iar un autocar este
răsturnat pe câmp. Evenimentul se
soldează cu 7 răniți.
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V Mai 

4 mai:
- Anca Alexandrescu, consilier onorific
al premierul pleacă la PSD pentru a se
ocupa de campania electorală.

5 mai:
- Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea,
face o vizită neașteptată la Spitalul
Municipal din Dej, la o oră târzie și nu
este lăsată de portar să intre în spital.
- Curtea de Apel Bucureşti îl condamnă
definitiv pe fostul şef al Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar, la 5 ani de închisoare cu
executare pentru săvârşirea infracţiunii
de trafic de influenţă.

6 mai:
Președintele Klaus Iohannis o nu -
mește pe Simina Tănăsescu, fosta sa
consilieră pe probleme de cons -
tituționalitate, în funcția de jude cător
la CCR în locul lui Petre Lăzăroiu.

7 mai:
- Declaraţie surprinzătoare a minis -
trului Sănătăţii Sorina Pintea: „Cred
că suntem un popor de infractori”.
Declaraţia este făcută la o dezbatere
despre şpaga pe care o dau pacienţii in
spitalele de stat.

8 mai:
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
decide să retrimită Parchetului Ge -

neral, Dosarul Mineriadei, fiind
constatată nulitatea rechizitoriului.
- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor
Meleșcanu, trimite la Administrația
Prezidențială, solicitarea privind
rechemarea lui George Maior din
postul de ambasador.
- Biroul Executiv al PNL reunește, la
Sibiu, la şedinţă cu  participarea
preşedintele Klaus Iohannis, preşe -
dintele Partidului Popular European
(PPE), Joseph Daul, şi secretarul
general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz
White.
- Liderii Partidului Popular European
sunt prezenți la Sibiu, într-un summit
al partidului care îl precede pe cel al
Uniunii Europene.

9 mai: 
- Summitul de la Sibiu - liderii
Uniunii Europene adoptă o declarație
care cuprinde 10 angajamente, printre
care apărarea "unei singure Europe",
o Europă ce va fi "un lider mondial
responsabil".

12 mai:
- Un militar român, aflat în misiune în
Kandahar (Afganistan), îşi împuşcă
din greşeală doi colegi, unul dintre ei
fiind grav rănit.

14-18 mai: 
- Concursul Muzical Eurovision 2019,
găzduit în Tel Aviv, Israel. Duncan
Laurence, reprezentantul Țărilor de
Jos câștigă ediția 2019 a concursului
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cu melodia "Arcade". România,
reprezentată de Ester Peony, cu piesa
"On a Sunday", a ratat calificarea în
finala concursului.

19 mai: 
- Google suspendă suportul actuali -
zărilor Android pentru telefoanele
Huawei, precum și aplicațiile Google
Play și Gmail, după ce compania
chineză de tehnologie este inclusă pe
lista neagră de Departamentul de
Comerț al Statelor Unite.

20 mai: 
- Intră în vigoare redefinirea siste -
mului internațional de unități de
măsură adoptat de majoritatea țărilor
lumii.
- Avionul lui Radu Mazăre, extrădat
din Madagascar  aterizează pe Aero -
portul Otopeni.

23 mai: 
-Timp de patru zile, au loc Alegeri
pentru Parlamentul European.
- Președintele UDMR, Kelemen
Hunor, anunță că ”începând de astăzi
UDMR nu va susține nici o inițiativă
sau măsură a Guvernului".
- Procurorii anticorupţie descind la
Academia de Poliţie din Bucureşti,
unde au sigilat mai multe birouri
inclusiv pe cel al rectorului. Rectorul
Adrian Iacob şi pro-rectorul Mihail
Marcoci demisionează la presiunea
Ministrului de Interne.
- George Maior transmite, prin

Ministerul Afacerilor Externe, Secţiei
pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie (SIIJ) că nu se va prezenta
pentru a fi audiat întrucât se simte
bolnav.

24 mai: 
- Cinci militari din Batalionul 300
Protecția Forței „Sfântul Andrei”, care
se află în Afganistan, sunt răniți în
timp ce executau o misiune de
patrulare
- DNA transmite că este infirmată
soluția de clasare a dosarului în care
Tiberiu Urdăreanu spune că Gabriel
Oprea și George Maior i-au cerut
500.000 de euro pentru campania
prezidențială din 2014.
- Premierul britanic Theresa May își
anunță demisia din funcția de
președinte al Partidului Conservator
din 7 iunie. Urmează să rămână în
funcția de șef al guvernului până la
alegerea unui succesor.

26 mai: 
- La alegerile europarlamentare din
România clasamentul partidelor este
următorul: PNL - 27,00%, PSD -
22,51%, Alianța USR-PLUS -
22,36%, PRO România - 6,44%, PMP
- 5,76%, UDMR - 5,26%, ALDE -
4,11%; prezența la vot este de
49,02%. 
- La Referendumul pe tema justiției,
80,9% au votează "Da" la prima
întrebare și 81,1% votează "Da" la a
doua întrebare; prezența la vot este de
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41,28%.

27 mai: 
- Liderul PSD, Liviu Dragnea, este
condamnat definitiv de Înalta Curte de
Casație și Justiție la 3 ani și 6 luni de
închisoare pentru instigare la abuz în
serviciu în dosarul angajărilor fictive
de la DGASPC Teleorman.

28 mai: 
- Banca Centrală Europeană pune în
circulație noile bancnote de 100 și 200
de euro. Acestea sunt echipate cu noi
caracteristici de securitate care le fac
mai greu de falsificat.

31 mai: 
- Vizită apostolică a Papei Francisc în
România Timp de trei zile, vizitează
Bucureştiul, Iaşiul şi Blajul, precum şi
sanctuarul marian de la Şumuleu-
Ciuc. Este a doua vizită a unui
Suveran Pontif, după cea din 1999 a
Papei Ioan Paul al II-lea.

VI Iunie

6 iunie: 
- Dosar depus de CNSAS la instanță
prin care cere să se constate calitatea
lui Traian Băsescu de colaborator al
Securității.

7 iunie:
- România a pierde la vot, postul de
membru nepermanent în Consiliul de

Securitate al ONU, în fața Estoniei.
Politicienii români dau vina unii pe
alții.

8 iunie: 
- În Republica Moldova, blocul
ACUM și socialiștii au semnat un
acord de colaborare și formare a unei
majorități parlamentare iar Maia
Sandu este desemnată prim-ministru.
Curtea a declarat neconstituțional
decretul de numire în funcția de prim-
ministru a Maiei Sandu și a noului
Guvern.

9 iunie: 
- Curtea Constituțională din Repu -
blica Moldova dizolvă parlamentul
național și înlătură din funcție pe
președintele Igor Dodon, numind ca
președinte interimar pe fostul premier
Pavel Filip. Dodon, precum și Parla -
mentul Moldovei sfidează mișcarea,
declanșând astfel o criză cons -
tituțională.

11 iunie:
- Trenul Gara de Nord - Otopeni -
constructorul îşi asumă finalizarea
lucrărilor până la sfârşitul lunii mai
2020.

12 iunie:  
- "Dacă îmi face trenul peste patinoar,
îl demontez și îl fac cadou sârbilor,
maghiarilor”, spune omul de afaceri
Ion Țiriac despre trenul de Otopeni.
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13 iunie: 
- Președintele Klaus Iohannis și
președinții PNL, USR, PRO România
și PMP semnează Acordul Politic
Național pentru consolidarea par -
cursu lui european al României.

14 iunie: 
- Preşedintele ALDE, Călin Popescu-
Tăriceanu, critică pactul politic
propus de președinte, precizând că
România are la Cotroceni un poli -
tician care nu a pus nicio piatră la
eşafodajul european „un trântor
solemn, un politician – creație de
labo rator”.
- Reuniune informală AGRIFISH
aduce la București miniștrii agri -
culturii din comunitatea euro peană,
sub președinția ministrului Petre
Daea.
- Partidul Democrat din Moldova
condus de Vladimir Plahotniuc și-a
anunțat retragerea de la guvernare,
cedând puterea guvernului condus de
Maia Sandu.
- Cristian Deliorga, fost vice pre -
ședinte al CSM în 2006, devine
judecător al CCR, înlocuind-o pe
Simona Maya Teodoroiu.
- Procurorului Gheoghe Stan, şeful
Secţiei de investigare a magistraţilor,
devine judecător la Curtea Consti -
tuţională, în locul lui Ştefan Minea.
- Cătălin Țibuleac (52 de ani), fost șef
al SRI Tulcea, preşedintele Asociației
de Management al Destinației Turis -
tice Delta Dunării este numit

guvernatorul Rezervației Biosferei
Delta Dunarii, în locul lui Mălin
Mușetescu.

15 iulie:
- Sebastian Burduja (34 de ani) este
noul președinte al organizației PNL
din Sectorul 1.

18 iunie: 
- Moțiunea de cenzură împotriva
guvernului Dăncilă este respinsă de
Parlament; s-au înregistrat 200 de
voturi favorabile, 7 împotrivă și 3
abțineri, numărul minim de voturi
favorabile pentru ca moțiunea să fie
adoptată fiind de 233. În sală sunt
prezenți 250 de parlamentari din 465.
- Valer Dorneanu este reales, prin vot
secret, cu majoritatea voturilor
judecătorilor, în funcţia de preşedinte
al Curţii Constituţionale.

19 iunie: 
- Dacian Cioloş este ales la con -
ducerea grupului Renew Europe,
grupul pro-european format în jurul
preşedintelui Emmanuel Macron.

20 iunie:
- Uniunea Europeană decide
prelungirea cu un an a sancțiunilor
adoptate împotriva Rusiei ca reacție la
”anexarea ilegală a Crimeei și a
Sevastopolului” în 2014.
- Site-ul CCR este ţinta unui atac
cibernetic.
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21 iulie:
- Alina Mungiu Pippidi atrage atenția
asupra pericolului îndepărtării de la
ordinea constituțională, odată cu
apariția unui „mic grup activ de
populiști radicali, aparținînd unei
organizații oculte, dar foarte agresive,
care se ocupă cu atacul la Constituție
și Curtea Constuțională mult mai mult
decît cu atacul la PSD”, referindu-se
la reacțiile apărute după decizia CCR
de a declara neconstituțională intenția
de a interzice grațierea și amnistia
pentru cei condamnați penal.

22 iunie: 
- Imaginile cu procuroarea Maria
Pițurcă, zmucind-o și trăgând-o după
ea pe micuța Sorina (8 ani) din Baia
de Aramă, ce nu se lăsa scoasă din
casa asistenților maternali, fac încon -
jurul țării.

25 iunie: 
- Cristian David este achitat de jude -
cătorii de la Înalta Curte de Casație și
Justiție, după executarea integrală a
pedepsei. Decizia este definitivă.

27 iunie:
- Toni Greblă, secretarul general al
Guvernului și fost judecător la CCR,
este achitat definitiv de instanța supre -
mă, pentru acuzațiile de corupție.

28 iunie: 
- Germania, Franța, Polonia și Cehia
înregistrează cele mai mari tempe -

raturi pentru luna iunie, pe fondul
unui val de căldură în Europa de Vest
și Centrală.

29 iunie: 
- La Congresul extraordinar al PSD,
Viorica Dăncilă este aleasă noul
președinte al partidului cu 2.828
voturi. Contracandidații ei au fost:
Liviu Pleșoianu (715 voturi), Șerban
Nicolae (375 voturi) și Ecaterina
Andronescu (50 voturi). Funcția de
președinte executiv este câștigată de
Eugen Teodorovici cu 2.463 voturi,
iar funcția de secretar general de
Mihai Fifor cu 2.366 de voturi.
- Klaus Iohannis: "Vreau să rămân
președintele României, și nu al
Consiliului European".

VII Iulie

1 iulie: 
- Finlanda preia de la România
președinția semestrială a Consiliului
Uniunii Europene.
2 iulie: 
- Kelemen Hunor cere retragerea
avizului pentru un monument de la
cimitirul internaţional din Valea
Uzului: "Are simboluri legionare".
(Crucea celtică).

3 iulie: 
- Parlamentul votează, cu majoritate
de voturi, ca Mugur Isărescu să
rămână guvernator și pentru cel de-al
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7-lea mandat consecutiv.
- CCR admite sesizarea lui Florin
Iordache care reclamă "refuzul
explicit al ICCJ de a aplica o lege
adoptată de Parlament şi substituirea
în acest mod, implicit, autorităţii
legiuitoare.
- Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii are, a patra oară, pe
ordinea de zi, validarea rezultatelor
concursului pentru numirea Adinei
Florea la șefia Secției speciale pentru
anchetarea magistraților

5 iulie: 
- Senatorul PSD Șerban Nicolae îl
taxează pe guvernatorul Mugur Isăr escu,
după ce acesta a spus că aurul revine în
țară, ca ”toată lumea să îl atingă”.

7 iulie:
- Roxana Mînzatu (39 de ani) este
numită ministrul Fondurilor Euro -
pene, fostă secretar de stat în
Minis terul Fondurilor Europene şi ul -
terior preşedintă a Agenţiei Naţionale
pentru Achiziţii Publice.

8 iulie: 
- Preşedintele Iohannis a promulgă
Legea sistemului public de pensii.
- Fondul Monetar Internaţional şi
Comisia Europeană avertizază că
majorările de pensii ar putea deveni
nesustenabile.

10 iulie:
- Procuroarea Maria Piţurcă, cea care

a luat-o cu forța pe Sorina de la
asistenta maternală de la domiciliul
acesteia din Baia de Aramă, este
urmărită penal.

13 iulie: 
- Premierul Viorica Dăncilă anunță că
în cadrul Comitetului Executiv
Național al PSD, se va decide rema -
nierea guvernamentală.
- Simona Halep o învinge pe Serena
Williams (6-2, 6-2) în finala de la
Wimbledon. 

14 iulie: 
- Novak Djokovic câștigă cel de-al
16-lea titlu de Grand Slam după ce l-
a învins pe elvețianul Roger Federer
în finala de simplu masculin, în cea
mai lungă finală de la Wimbledon din
toate timpurile.
- Sistemul de navigație prin satelit
Galileo al Uniunii Europene suferă o
întrerupere majoră cauzată de un
"incident tehnic legat de infrastructura
de la sol", lăsând toți sateliții activi
Galileo offline. Sistemul, care este
operațional de la sfârșitul anului 2016,
este încă în faza de pilot.

15 iulie: 
- Ministrul de Interne Carmen Dan
demisionează și va fi înlocuită de
senatorul PSD Nicolae Moga
- Fostul europarlamentar PNL
Ramona Mănescu este propusă la
Ministerul de Externe, după ce Teodor
Meleșcanu este remaniat.
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16 iulie: 
- Ministrul german al apărării, Ursula
von der Leyen, este aleasă de Parla -
mentul European în funcția de
președinte al Comisiei Europene. Ea
îl va succeda pe Jean-Claude Juncker
la 1 noiembrie 2019 și va deveni
prima femeie care va deține această
funcție.

18 iulie:
- Curtea Constituțională a României
decide, cu unanimitate de voturi, că
este neconstituțională interzicerea
amnistierii și grațierii pentru fapte de
corupție.
- Președintele USR - Dan Barna
reacționează după decizia CCR:
"CCR a respins voința a 6,4 milioane
de români care au votat DA la referen -
dum”.
- Mircea Geoană (61 de ani) devine
adjunctul secretarului general al
NATO, Jens Stoltenberg.

19 iulie:  
- 80 de teze de doctorat susținute în
perioada 2011-2016 nu se regăsesc în
format electronic în arhiva Academiei
de Poliție, iar alte trei teze nu există
nici în format hârtie.

22 iulie:
- Judecătoria Slatina decide că Sorina,
fetița de 8 ani adoptată cu scandal de
la Baia de Aramă, poate pleca din țară,
împreună cu părinții adoptivi.

23 iulie: 
- Klaus Iohannis: "În referendumul
convocat în 26 mai, eu nu am întrebat
cetățenii dacă această interdicție
trebuie instituită în Legea funda -
mentală."

24 iulie: 
- Președintele Iohannis semnează
decretele de numire a miniștrilor pro -
uși de premierul Dăncilă la Externe și
Interne, precum și a viceprim-
ministrului pentru implementarea
par teneriatelor strategice, Mihai Fifor.
- Ministrul pentru Românii de
Pretutindeni (MPR), Natalia Intotero,
declară că nu mai puțin de 9,7
milioane de români sunt plecaţi din
ţară.
- După demisia Theresei May, Boris
Johnson este numit noul prim-
ministrul Regatului Unit.

26 iulie: 
- Cazul de la Caracal: Emoție în
societatea românească în cazul unei
adolescente care a sunat de trei ori la
112 anunțând că este sechestrată,
violată și bătută, însă autoritățile nu au
reușit să identifice locul în care se
află. Poliția a intervenit după apro -
ximativ 19 ore de la apel. Principalul
suspect este reținut pentru trafic de
minori și viol.

28 iulie: 
- Bărbatul de 66 de ani din Caracal a
recunoscut că a bătut, violat și omorât
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două tinere de 15, respectiv 18 ani,
apoi a ars cadavrele. Sunt mai multe
demiteri: șeful Inspectoratului de
Poliție Județean Olt și adjuncții
acestuia, șeful poliției municipiului
Caracal și adjunctul acestuia și
proteste în fața sediului Ministerului
de Interne.

29 iulie: 
- Directorul Serviciului de Teleco -
municații Speciale, generalul Ionel
Vasilca își dă demisia „pentru a nu
afecta prestigiul instituţiei”.
- Declarație extrem de controversată a
lui Sebastian Burduja (având în
vedere accidentul din piscina familiei
Burduja din Châteauneuf-de-Grasse):
„Dragi români și dragi părinți, nu
sunteți mulțumiți că, atunci când
merge pe stradă, copilul dumnea -
voastră nu este în siguranță?”.

30 iulie: 
- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae
Moga, în urma discuțiilor cu prim-
ministru, își anunță demisia declarând
că face acest lucru "pentru a salva o
parte din prestigiul puternic afectat în
urma unei activități deficitare a unor
angajați ai săi care sunt destituiți sau
urmează să fie sancționați".

31 iulie:  
- Amnistia fiscală, denumită
Ordonanță privind instituirea unor
facilități fiscale, este adoptată ședința
de Guvern.

VIII August

2 august: 
- Viorica Dăncilă o demite pe
Ecaterina Andronescu din funcția de
ministru al educației, în urma
comentariilor sale într-un interviu
televizat despre adolescenta, posibil,
ucisă în cazul de la Caracal, în care a
spus „eu am învățat de acasă să nu mă
urc cu străini în mașină”.

8 august: 
- Preşedintele Comitetului inter -
ministerial privind sistemul apelurilor
de urgenţă 112, Raed Arafat anunţă,
că s-a finalizat raportul cerut de
premierul Viorica Dăncilă, iar spe -
cialiştii care au lucrat au stabilit 14
măsuri care ar trebui implementate în
cel mult 60 de luni.

9 august: 
- Dan Nica şi Rovana Plumb sunt
propuși pentru funcţia de comisar
european.

10 august:
- Câteva mii de persoane ajung în
Piața Victoriei, cu steaguri și pancarte
„Diaspora pentru România”, cea care
a cerut autorizație pentru miting, este
reprezentată de Tomy Tomescu, un
dentist român stabilit în Londra.

12 august: 
- PSD decide să o remanieze pe Ana
Birchall din funcția de ministru al
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Justiției. În locul ei va fi propusă Dana
Gîrbovan, președintele UNJR.

14 august:  
- Siegfried Mureșan: "Rovana Plumb
și Dan Nica au mari șanse să fie
respinși la votul Parlamentului Euro -
pean pentru comisarii europeni."

15 august:
- Un militar american leşină la
festivităţile de Ziua Marinei, chiar în
timpul discursului preşedintelui
Iohannis. Acesta îşi continuă discursul
la pupitru, în timp ce soldaţii încearcă
să îi acorde prim ajutor militarului.

16 august: 
- Comisia de Politică Externă a Sena -
tului SUA amână aprobarea numirii
lui Adrian Zuckerman ca ambasador
în România, pe fondul unor acuzații
de hărțuire.

20 august: 
- Președintele Iohannis este primit la
Casa Albă de președintele american
Donald Trump pentru discuții despre
întărirea și dezvoltarea Parteneriatului
strategic dintre România și SUA,
securitatea energetică și programul
Visa Waiver.

22 – 25 august: 
- Festivalul Internaţional ajuns la
semicentenar, Cerbul de Aur, este
transmis în direct de la Brașov. Marele
trofeu al festivalului  ajunge la o tînără
artistă din Italia, Eliza G.

26 august: 
- Delegația Permanentă a ALDE
votează ieșirea partidului de la
guvernare și susținerea candidaturii
lui Mircea Diaconu la alegerile
prezidențiale.
- Președintele ALDE, Călin Popescu-
Tăriceanu, anunță că renunță la
candidatura la alegerile prezidențiale
și că va demisiona de la președinția
Senatului.

IX Septembrie

4 septembrie:
- Dan Nica şi Rovana Plumb sunt
respinşi pentru funcţia de comisar
european.

5 septembrie: 
- Președintele Iohannis anunță că
respinge propunerile pentru miniștrii
interimari și trimite prim-ministrul
Viorica Dăncilă să legitimeze Guver -
nul prin votul Parlamentului.
- Liviu Dragnea și cei doi copii ai săi
primesc interdicție de a intra pe teri -
toriul Statelor Unite din cauza actelor
de corupție semnificative în care a fost
implicat.

11 septembrie:
- Teodor Meleşcanu este ales
preşedintele Senatului cu 73 voturi.
Senatoarea Alina Gorghiu, candidata
PNL, nu a reușit să strîngă decît 59 de
voturi.
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12 septembrie:
- După reușita de ieri cu instalarea lui
Meleșcanu la șefia Senatului, Dăncilă
se întâlnește cu mai mulți lideri ALDE
cărora le propune să se reîntoarcă în
Guvern.

14 septembrie:
- Președintele Iohannis declară  la
școala de vară a TNL, că președintele
PNL, Ludovic Orban, ar fi "oricând"
o variantă de premier.

16 septembrie:
- Gheorghe Dincă, inculpat pentru
omor în cazul dispariţiei Alexandrei
Măceşanu şi Luizei Melencu,
participă la reconstituirea efectuată de
anchetatori.

18 septembrie:
- CCR arată că preşedintele Klaus
Iohannis trebuie să emită de îndată
decretele de revocare a miniştrilor,
pre cum şi pe cele de numire. "Pro -
blema revocării și numirii miniștrilor
e de competența pre mie rului, iar
președintele nu și-a exercitat în mod
corect atribuțiile de revocare și
numire".

20 septembrie: 
- Fostul președinte Traian Băsescu
pierde în primă instanță procesul cu
CNSAS, judecătorii Curții de Apel
București stabilind că el a fost
colaborator al Securității.

24 septembrie: 
- PNL strânge 238 de semnături
pentru moţiunea de cenzură privind
demiterea Guvernului Dăncilă.

26 septembrie: 
- Adrian Zuckerman primește avizul
Comisiei de specialitate a Senatului
american pentru a deveni noul
ambasador al SUA la București.

30 septembrie: 
- Consiliul Superior al Magistraturii
face recurs la decizia Curţii de Apel
Bucureşti care obligă instituţia să îi
recunoască fostei şefe DNA, Laura
Codruţa Kovesi, gradul profesional
corespunzător Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Termenul de judecată al recursului
este stabilit peste doi ani, adică pe 11
noiembrie 2021.
- Reglare de conturi în stil mafiot (un
bărbat este împușcat mortal) în centrul
Capitalei în parcarea uriașă din Piața
Constituției, la câțiva metri de
Parlamentul României.

X Octombrie
2 octombrie:  
- Preşedintele Camerei Deputaţilor,
social-democratul Marcel Ciolacu,
declară că "matematic" s-a pierdut
majoritatea în Parlament.

4 octombrie:  
- Profesorul universitar de chimie
Nicolae Hurduc (63 de ani) este noua
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propunere de ministru interimar la
Educație, înaintată de premierul
Dăncilă.

5 octombrie:
- Prin apariția în reclama de la eMAG,
Mihai Șora (fost asistent al Anei
Pauker) stârnește o întreagă campanie
împotriva sa. De la stânga (extremă)
la dreapta (extremă).

10 octombrie: 
- Moțiunea de cenzură împotriva
guvernului Dăncilă este adoptată de
Parlament cu 238 de voturi "pentru".
Guvernul PSD este demis, dar rămâne
interimar, până când președintele
Klaus Iohannis va desemna un alt
premier.
- Klaus Iohannis, imediat după căderea
guvernului Dăncilă: "Rezolvat!"

13 octombrie: 
- Principesa Margareta are un discurs
critic la Institutul Olandez de Relaţii
Internaţionale din Haga, făcând
referire la dubla măsură în cazul
României după aderare, dar şi faptul
că ţara nu a fost primită în Spaţiul
Schengen, deşi a îndeplinit toate
condiţiile.

14 octombrie: 
- Iohannis amână consultările pentru
numirea noului prim-ministru, de
vineri până luni. „Luni, cel târziu
marți voi desemna un prim-ministru
care va veni în Parlament cu o
propunere de guvern."

15 octombrie: 
- Președintele Iohannis îl desemnează
pe Ludovic Orban să formeze noul
guvern.
- Jurnaliștii de la Rise Project publică
o anchetă amplă despre afacerile cu
fonduri europene ale președintelui
USR, Dan Barna.

16 octombrie: 
- Președintele Asociației Foștilor
Deținuți Politici din România
(AFDPR), Octav Bjoza, declară că
procurorii comuniști, ofițerii de
Securitate, activiștii de partid sunt
acum revoluționari cu rol determinant.

17 octombrie: 
- Raluca Turcan. "Orban este mare
dansator, nu se expune prea des, dar
când se activează devine folclor
urban." 

18 octombrie: 
- DNA se autosesizează în cazul
acuzațiilor că ministrul trans -
porturilor, Răzvan Cuc, i-ar fi cerut
fostei directoare Tarom, Mă dălina
Mezei, să rețină avioanele la sol, în
ziua votării moțiunii.

19 octombrie:
- Regina mamă Elena este reînhumată
la Noua Catedrală Arhiepiscopală și
Regală de la Curtea de Argeș. Trupul
Reginei a fost adus în România din
Elveția în ziua anterioară.
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20 octombrie: 
- Alegeri locale în Republica
Moldova.

21 octombrie:  
- DNA deschide dosar in rem după
dezvăluirile Rise Project. 
- Dialog = Eugen Tomac: PSD, SCOS
în afara legii! / Lucian Romașcanu,
senator PSD: "este de necrezut că în
democrație un politician cere așa
ceva".
- Presa din Ungaria (Nepszava, într-
un text intitulat ”Viktor și Lajos”,) e
supărată că, în pofida originii sale
maghiare evidente şi a numelui său de
familie identic cu cel al lui Viktor
Orban, noul Guvern condus de
Ludovic Orban abia dacă va aduce un
dezgheţ în relaţiile interstatale ungaro-
române tot mai tensionate.

22 octombrie: 
- La Palatul Imperial din Tokyo are
loc ceremonia de întronare a noului
Împărat al Japoniei, Naruhito, la care
au participat aproximativ 2.000 de
invitați din care 420 demnitari străini.
- Preşedintele Iohannis declară, pe
Twitter, că este o onoare să participe
la ceremonia de întronare.
- Raed Arafat este audiat la Parchetul
General, în dosarul Colectiv.
- Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii (ANCOM) anunţă
lansarea platformei aisemnal.ro, care
arată gradul de acoperire cu semnal

2G, 3G sau 4G pentru toţi operatorii
mobili activi pe piaţa din România.

24 octombrie: 
- Premierul desemnat Ludovic Orban
anunţă componenţa Cabinetului pe
care îl va supune votului Parla -
mentului:
Vice premier – Raluca Turcan,
Ministerul Finanţelor Publice – Florin
Cîţu, Ministerul Afacerilor Interne –
Marcel Vela, Ministerul Afacerilor
Externe – Bogdan Aurescu, Minis -
terul Justiţiei – Cătălin Predoiu,
Ministerul Apărării Naţionale –
general Nicolae Ciucă, Ministerul
Economiei, Energiei şi Mediului de
afaceri şi Turismul – Virgil Popescu,
Ministerul Transporturilor, Infra -
structurii şi Comunicaţiilor – Lucian
Bode, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale – Adrian Oros,
Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor – Costel Alexe, Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei – Ion Ştefan, Minis -
terul Fondurilor Europene – Ioan
Marcel Boloş, Ministerul Sănătăţii –
Victor Sebastian Costache, Ministerul
Educaţiei și Cercetării – Cristina
Monica Anisie, Ministerul Culturii –
Bogdan Gheorghiu, Ministerul
Tineretului şi Sportului – Marian
Ionuţ Stroe, Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale – Violeta
Alexandru.
- Echipele de negociere ale
Parlamentului și Consiliului ajung la
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un acord în privința numirii Laurei
Codruța Kovesi în fruntea noului
Parchet European.
- Norica Nicolai (ALDE) declară că
alegerea Laurei Codruţa Kovesi de
către Consiliul Uniunii Europene în
funcția de procuror-șef european este
doar rezultatul unui joc de interese
între Franța și Germania.

27 octombrie:
- Alina Mungiu-Pippidi, despre
Iohannis: "A fost mai puțin respectuos
cu Constituția decât a fost Traian
Băsescu".
28 octombrie:  
- Gigi Becali are o nouă remarcă
sexistă în duelul dintre Klaus Iohannis
și Viorica Dăncilă: „Ce idei poate să
aibă o femeie? Ea președinte! Am
luat-o razna?”

29 octombrie:  
- Victor Negrescu este propus în
funcția de comisar european de
Viorica Dăncilă.
- Premierul desemnat Ludovic Orban
susține ca este interesant că șeful
DSU, Raed Arafat, a rămas în funcție
indiferent cine a venit la putere.
- Florin Cîţu, ministrul desemnat al
Finanţelor primește aviz negativ din
partea comisiilor pentru buget ale
Parlamentului. Ludovic Orban afirmă
că avizul reprezintă doar un vot
politic, care nu are nicio legătură cu
prestaţia şi profesionalismul libe -
ralului.

30 octombrie:  
- Ion Ștefan, propus ministru al
Dezvoltării, (50 de ani) deputat,
patron al grupului de firme Balcanic
Prod, care activează în domeniul
fabricării de ambalaje plastice, aflat în
situația de ilegalitate imobiliară, este
avizat negativ în comisiile reunite
pentru administrație publică din
Parlament.
- Ministrul propus al Muncii, Violeta
Alexandru (43 de ani), fost consilier
la Cotroceni, ministru pentru Dialog
Social în Guvernul Cioloș, director al
Institutului de Politici Publice și
președintele PNL București, primește
aviz negativ la audierile din comisia
parlamentară.

XI Noiembrie

4 noiembrie: 
- Guvernul condus de Ludovic Orban
primește votul de învestitură al
Parlamentului, cu 240 de voturi
pentru, în condițiile în care numărul
minim de voturi necesare era 233.
PSD și PRO România au boicotat
ședința, însă câțiva parlamentari de la
cele două partide au votat guvernul
liberal.

8 noiembrie:
- Fostul președinte al Curții de Apel
Timișoara, Lidia Barac (62 de ani),
(fost secretar de stat la Justiție, între
aprilie 2010 și iunie 2012) este numită
secretar de stat în Ministerul Justiției,
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în urma unei decizii semnate de
premierul Orban.

10 noiembrie: 
- Primul tur al alegerilor prezidențiale
în România cu o prezență la vot de
51,19%. Din cei 14 candidați, Klaus
Iohannis obține 37,82%, Viorica
Dăncilă 22,26%, Dan Barna 15,02%,
Mircea Diaconu 8,85%, iar Theodor
Paleologu 5,72%.

11 noiembrie:
- Ministrul de Interne precizează că îl
are drept consilier personal pe
generalul Gelaledin Nezir.

12 noiembrie: 
- Guvernul de la Chișinău, condus de
Maia Sandu, pică în urma unei
moțiuni de cenzură cu votul a 63 de
deputați. Demersul este inițiat de
Partidul Socialist (PSRM), ce făcea
parte din coaliția de guvernare.
- Fostul ministru al Justiției, Ana
Birchall, spune că a fost exclusă din
PSD.

13 noiembrie: 
- Președintele Republicii Moldova,
Igor Dodon, îl numește pe Ion Chicu
drept prim-ministru.

14 noiembrie: 
- "Economia României, în ultimii trei
ani, a fost condusă după două bugete,
unul prezentat în Parlament şi altul
pentru finanţarea baronilor locali,

exact metoda folosită de Al Capone",
declară ministrul Finanţelor, Florin
Cîţu.
- Parlamentul Republicii Moldova
aprobă guvernul Chicu.
- Noul ministru PNL al Finanțelor,
Vasile Florin Cîțu, întrebat fiind cu ce
bani va face investiții în autostrăzi și
spitale, spune că ”nu e treaba gu ver -
nului să facă investiţii” iar
”Auto străzile nu se fac cu bani de la
buget”.

20 noiembrie: 
Raluca Turcan "PROPAGHEAZĂ"...
gramatica limbii române în Guvernul
PNL. „(...) omul să aibă garanţia că nu
se culcă sănătos şi se trezeşte, ferească
Dumnezeu, mort...”

24 noiembrie: 
- Alegeri prezidențiale în România.
Klaus Iohannis câștigă al doilea
mandat de președinte al României cu
66,09%, în turul al doilea al alegerilor
prezidențiale, iar reprezentantul PSD,
Viorica Dăncilă, obține 33,91%.
Prezența la vot este de 54,86%.

27 noiembrie: 
- Parlamentul European confirmă
Comisia von der Leyen, care își va
începe mandatul de cinci ani la 1
decembrie.
- Adina Vălean este comisar european
pentru Transporturi.
- Fosta șefă DIICOT, Alina Bica, este
condamnată definitiv la 4 ani de
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închisoare cu executare.
- Generalul Daniel Petrescu este noul
Șef al Statului Major al Apărării

28 noiembrie: 
- Cristian Băcanu, secretar de stat la
Justiție: "Poate ar fi util să discutăm
despre o declarație de avere pe care
fiecare cetățean să o înregistreze!"
- Senatorul Florin Cîțu, declară că
România nu mai este reprezentată de
ministru în Banca Internațională de
Investiții.
- Asociația Judecătorilor pentru
Apărarea Drepturilor Omului
(AJADO) îl acuză pe ministrul
Justiției Cătălin Predoiu că își arogă
competențele Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM) privind con vo -
carea adunărilor generale ale
ins tanțelor, „cu scopul vădit al actua -
lului Guvern de a modifică legile
justiției netransparent și fără o largă
dezbatere publică”.
- Certificatul de operator aerian al
Școlii Superioare de Aviație Civilă
este suspendat după  ce s-a aflat că
unii cursanți, care susțineau
examenele, au primit răspunsuri pe
WhatsApp.
- Se infiinzează Autoritatea Naţională
pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii
(ANDPDCA) care va prelua atri bu -
ţiile şi structurile Autorităţii Naţionale
pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi ale
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi Adopţie.

Maria Mădalina Turza (41 de ani),
activistă pentru drepturile omului, este
numită preşedinte al noii instituții.
- Valeriu Lupu, membru PMP, fost
director al companiei „Banat Air”
până în 1995, este numit secretar de
stat în Ministerul Transporturilor.

29 noiembrie: 
- Bogdan Despescu, fost şef al Poliţiei
Române, este numit  secretar de stat
în cadrul Ministerului de Interne, în
locul lui Daniel Dumitru Chirilă (41
de ani) pensionar de lux de 2 ani
- Florin Cîțu, propus ministru de
finanțe, participant la ceea ce presa a
denumit “atacul speculativ pe leu” din
2008, primește aviz negativ de la
comisiile reunite din Parlament
- Varujan Vosganian: "E hazliu că
Predoiu întreabă instanțele dacă vor
desființarea Secției speciale. E ca şi
cum ai întreba şoferii dacă doresc să
desfiinţeze Poliţia Rutieră."
- Dan Antonescu, fost șef la Serviciul
Omoruri din Poliția Capitalei, a fost
numit consilier al șefului Poliției
Române.

30 noiembrie: 
- Surpriză uriaşă pentru ministrul
Justiției după o așa-zisă consultare a
instanțelor și Parchetelor cu privire la
menținerea sau la desființarea Secției
pentru Investigarea Infracțiunilor din
Justiție. Magistraţii au votat pentru
menţinerea SIIJ.
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XII Decembrie 

3 decembrie: 
- România are cele mai slabe rezultate
din ultimii 9 ani la testele PISA 2018.
Scorul obținut este în scădere față de
ultimele două testări la toate cele trei
domenii testate: citire, matematică și
științe. Procentul de analfabetism
funcțional este de 44%, în medie, în
creștere față de 2015.

4 decembrie:
- Președintele PNL Sector 6, Ciprian
Ciucu (42 de ani), este numit
președinte al  Agenției Funcționarilor
Publici (ANFP).

5 decembrie: 
- Fostul șef al Vămilor Nini Săpunaru
(56 ani) este numit în funcția de
secretar de stat al Departamentului
pentru Relația cu Parlamentul
- Lansarea cărţii „Aviaţia Clujeană”,
editată de Asociaţia Română pentru
Propaganda şi Istoria Aeronauticii,
filiala Cluj, la Aeroportului Intern -
aţional „Avram Iancu” Cluj-Napoca.
- Traian Berbeceanu, fost șef al
Brigăzii de Combatere a Criminalității
Organizate Alba, va fi șeful de cabinet
al ministrului de Interne, Marcel Vela.
- Alina Mungiu Pippidi: "Supărarea e
mare, că românul are ifose, vrea şi cu
«M...e PSD», şi cu premiul Nobel
pentru literatură, iar dacă s-ar putea să
ia Nobelul pentru literatură pentru
«M...e PSD» chiar şi mai bine."

6 decembrie: 
- Antonel Tănase (47 de ani) este
numit in funcția de secretar general al
Guvernului în locul lui Toni Greblă.

7 decembrie: 
- Un nou Directorat provizoriu la
Transelectrica, condus de Cătălin Nițu 
- Fostul șef al ANRE Niculae Havrileț
este numit secretar de stat la
Economie și Energie.
9 decembrie: 
- Agenția Mondială Antidoping
anunță că va impune o interdicție de
patru ani pentru Rusia la toate
evenimentele sportive internaționale
majore din cauza „falsificării datelor
controalelor efectuate de laboratorul
de la Moscova”. Sportivii ruși care
doresc să concureze pot face acest
lucru doar ca parte a unei „echipe
neutre”.
- Dezbaterea și votul asupra Moțiunii
simple cu tema: ”Guvernare PNL –
numele tău este Austeritate” adresată
ministrului de Finanţe, este adoptată
în Senat cu 59 de voturi pentru, 56
impotrivă și două abțineri. Premierul
Ludovic Orban ține să precizeze că
este foarte mulțumit de colaborarea cu
Florin Cîţu  și a criticat faptul că
moțiunea a fost inițiată chiar de către
"cei care au făcut praf bugetul".
- Preşedintele interimar al PNL
Dâmboviţa, Virgil Guran (55 ani), este
numit consilier de stat pentru ordine
publică şi  şi siguranţa cetăţeanului în
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cadrul Cancelariei prim-ministrului.

10 decembrie: 
- Ceremonia de decorare a am basa -
dorului Statelor Unite ale Americii la
Bucureşti, Hans Klemm, la Palatul
Cotroceni.
- Sebastian Ioan Burduja este numit în
funcţia de secretar de stat la
Ministerul Finanţelor Publice.
- Adrian Năstase afirmă că gestul lui
Klaus Iohannis de a retrage toate
decoraţiile celor care au condamnări
penale reprezintă „un gest meschin”.

11 decembrie: 
- Primarul general al Capitalei,
Gabriela Firea, prezintă finalizarea
stu diului de fezabilitate pentru
proiectul „Spital metropolitan cu
funcţii complementare, centru de
excelenţă şi campus universitar”.
- Ioan-Sabin Sărmaș este numit
președinte la Agenția pentru Agenda
Digi tala a Romaniei, în locul lui
Dragoș Cosmin Niculescu.
- Adriana-Elena Moța (fost consul la
Catania) este numită Președinte la
Autoritatea Națională pentru Ce -
tățenie, în locul lui Andrei Tinu.
- Tenorul Cosmin Marcovici, fost
lider de sindicat la Opera din Iași, este
numit secretar de stat la Ministerul
Culturii.

12 decembrie: 
- Președintele Klaus Iohannis retrage
unele decorații pentru unele persoane

publice care sunt condamnate, printre
care: Adrian Năstase, Miron Mitrea,
Adrian Severin, Dan Voiculescu și
Gheorghe Mencinicopschi.
- Primirea la Palatul Victoria a
ambasadorului SUA în România,
Hans Klemm, în vizita de rămas-bun.
- Washington: Comisia juridică a
Camerei Reprezentanţilor urmează să
finalizeze actul de acuzare referitor la
preşedintele SUA, Donald Trump.
- "Omul ăsta este o calamitate”, spune
senatorul independent Daniel Zamfir
despre ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.
- Cosette Chichirău (42 de ani) despre
Barna, „reales” președinte în cadrul
unei consultări interne on-line de
partid: "USR are nevoie de un lider
mai atașat de principii decât de
funcții."

13 decembrie: 
- Un nou Directorat provizoriu la
Transelectrica, condus de Cătălin
Nițu.
- Medicul Radu Zamfir, supraviețuitor
al accidentului din Apuseni, devine
consilier onorific al ministrului
Marcel Vela.
- Senatorul PSD Titus Corlățean
apreciază că declaraţia lui Marcel
Vela, ministrul de Interne, cel care şi-
a anunţat o vizită în Afganistan este o
gafă, subliniind faptul că astfel de
vizite în zone delicate, de conflict,
trebuie organizate cu discreţie şi
seriozitate şi anunţate public după ce
au avut loc şi nu înainte.
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15 decembrie: 
- Alexandru Cumpănașu, este pus sub
acuzare de DNA Constanța pentru
furnizare de date false într-un proiect
cu fonduri europene derulat de
SNSPA, neavând studii necesare
pentru salariul pe care îl primea.

16 decembrie: 
- Eugen Teodorovici afirmă că o
asumare a răspunderii Guvernului pe
legea bugetului de stat este
neconstituţională.

17 decembrie: 
- Paula Pîrvănescu, fost secretar de
stat în Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, recunoaște în fața
procurorilor DNA că a mințit în
declarațiile de avere din ultimii 3 ani.
- Ministrul Justiției dispune încetarea
împuternicirii comisarului șef Cristian
Pleșa de la Adminstrația Națională a
Penitenciarelor și numirea, în locul
său, a comisarului șef Tiberiu F.
Ungureanu.

18 decembrie: 
- Mariana Cotoi (fostă Maier),
vicepreședinte ALDE Cluj, este
numită secretar de stat în cadrul
Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvolării și Administrației.
- Ludovic Orban: ”Ieșeau domnii, mai
ales de la poliție, la 42 de ani la
pensie, după care, după pensionare, pe
care ei o cereau, frumușel se
reangajau."

- Economistul Lucian Isar, soțul
senatoarei PNL Alina Gorghiu, (ex -
pul zat din sistemul bancar, de Banca
Națională, în urma atacului speculativ
asupra leului, din septembrie 2008
urmează să fie numit în funcția de
reprezentant al României la Banca
Euro peană de Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD).
- Accident feroviar produs, între
Ploieşti şi Brazi. Două trenuri, din
care unul de călători, se ciocnesc
frontal, iar zece persoane sunt
transportate la spital.

19 decembrie: 
- Andrei Baciu, devenit viral pe
reţelele sociale cu imaginile în lenjerie
intimă din perioada în care era
fotomodel, este noul secretar de stat în
Ministerul Sănătății.
- Mădălina Dobrovolschi demi sio -
nează din funcția de purtător de
cuvânt al președintelui Iohannis.
- Predoiu spune că nu s-a înscris
nimeni în cursa pentru funcțiile de șef
la DIICOT, DNA și Parchetul General
însă termenul pentru depunerea
dosarului expiră luni.
- Sunt trecuți în rezervă șefii Secției
Parchetelor Militare a Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție, general-locotenent cu trei
stele Gheorghe Cosneanu și general-
locotenent cu trei stele Alexandru Ion.
- Asociaţia Utilizatorilor Români de
Servicii Financiare (AURSF), Aso -
ciaţia pentru Apărarea Drepturilor şi
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Intereselor Consumatorilor (APCONS)
şi Asociaţia CREDERE pentru Infor -
marea, Consilierea şi Educarea
Consumatorilor contestă numirea lui
Eduardt Cozminschi în funcţia de
preşedinte al Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor
(ANPC).
- Ludovic Orban își anunță intenția de
a desființa, pur și simplu, Autoritatea
Națională pentru Protecția
Consumatorilor.
- Deputatul PNL Adriana Săftoiu
critică în termeni foarte duri prestația
partidului și a guvernării sub
conducerea lui Ludovic Orban. „Îmi
este rușine!”, a scris Adriana Săftoiu
pe Facebook.
- Adrian Năstase, după ce Gelu Voican
Voiculescu a fost agresat: "Asta e ţara
în care obiectivul preşedintelui e
distrugerea unui partid ales
democratic."

22 decembrie:
- Klaus Iohannis (60 de ani), afirmație
controversată la marșul în memoria
celor care au murit la Revoluție: "Sunt
primul președinte care nu a fost
comunist."

23 decembrie:
- Echipa de consilieri a lui Klaus
Iohannis:
Consilieri Prezidențiali: Ion Oprișor -
Apărare și siguranță națională; Da niela
Bârsan - Comunicare Publică; Mihaela
Ciochină - Legislativ; Ligia Deca -

Educație și Cercetare; Delia Dinu -
Protocol; George-Vladimir Duhan -
Secretariatul General; Cos min-Ștefan
Marinescu - Politici Eco nomice și
Sociale; Dan-Andrei Muraru - Relații
cu Autoritățile Pu blice și Societatea
Civilă; Sergiu Nistor - Cultură și
Culte; Leonard Orban - Afaceri
Europene; Diana-Lo reta Păun -
Sănătate Publică; Lau rențiu-Mihai
Ștefan - Politică Internă.
Consilieri de Stat: Gheorghe
Angelescu - Cancelaria Ordinelor;
Constantin Ionescu - Directorul
Oficiului Informaţii Integrate;
Simona-Livia Maftei și Nicoleta
Nicolae-Ioana - Cabinetul Preșe din -
telui; Gabriel-Cristian Pișcociu -
Relaţii cu Autorităţile Publice şi
Societatea Civilă; Sandra-Marilyn-
Andreea Pralong - Relația cu Românii
din afara Granițelor; Mihai
Şomordolea - Secretariat CSAT.
- Numiri de ambasadori: Vasilică
Constantinescu în Republica Populară
Chineză și Republica Uniunea
Myanmar iar Bogdan Badea în
Regatul Thailandei și în Republica
Populară Democrată Laos, cu
reședința la Bangkok.
- Valentin Bretfelean (54 de ani), fost
șef al SRI Mureș și Maramureș, este
numit consilier de stat la Cancelaria
premierului.

24 decembrie:
- Custodele Coroanei române,
principesa Margareta, transmite un
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mesaj de sărbători, în care îndeamnă
românii să nu uite că "Marea Unire şi
războiul au fost obţinute cu mare
suferinţă, cu sacrificiu personal şi cu
sacrificiu naţional".
- Ion Munteanu este numit
guvernatorul Rezervației Biosferei
Delta Dunarii, cu rang de subsecretar
de stat, în locul lui Cătălin Țibuleac.
- Instanța anunță sentința dată lui
Bogdan Olteanu (48 de ani), fost
viceguvernator al BNR, pentru mita
de un milion de euro primită de la
Sorin Ovidiu Vîntu ca să fie numit
guvernator ARBDD Liviu Mihaiu.
- În dosarul intervențiilor pentru
licența Giga TV sunt condamnați la
închisoare Viorel Hrebenciuc (vârsta
66 de ani), Gheorghe Ștefan "Pinalti"
(vârsta 66 de ani), Laura Georgescu
(vârsta 50 de ani), fostă șefă a CNA și
Narcisa Iorga (vârsta 49 de ani).

27 decembrie:
- ”Patriarhia Română nu comentează
declaraţii ale căror grad de penibilitate
este întrecut doar de acela al
obrăzniciei provenite din incultura şi
ideologizarea dezonorante ale celor
care le fac”, transmite Vasile Bănescu
fără referire la postarea deputatului,
Iulian Bulai (32 de ani), USR, declarat
de confesiune catolică.
- Compania Tarom semnază
contractul de leasing pentru achiziția
a noua avioane noi  ATR 72-600, cu
72 de locuri, care vor fi folosite pentru
zboruri regionale (interne și externe).

30 decembrie:
- Premierul Ludovic Orban (56 de ani)
îl numește consilier onorific pe
Remus Borza, fost consilier onorific
al Vioricăi Dăncilă.
- Adrian Miţulescu este numit
preşedinte al Autorităţii pentru Ad -
minis trarea Activelor Statului în locul
lui Daniel Geantă.

31 decembrie:
- Rareș Bogdan (46 de ani): "În luna
aprilie vom avea alegeri anticipate. În
februarie Orban va demisiona".
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CUpRiNS

Cuvânt înainte                                                                              4

Evenimentele anului consemnate                                                 6
săptămânal de AMBIDEXTRU

Retrospectiva evenimentelor și                                                172
declarațiilor anului 2019
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