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Cuvânt înainte

2018:
Anul unui centenar întîrziat

Este cel de al șaselea an în care agenția AMOS News
și-a făcut datoria de cronicar al actualității consemnând în
calupuri săptămânale (șaptezile) evenimentele și declarațiile
pe care reporterii săi le-au considerat a fi semnificative
pentru intervalul de istorie traversat.

A fost un an dens, marcat de falia tot mai adâncă
dintre forțele politice aflate la putere și cele din opoziție, sub
privirile unui președinte eliberat de restricțiile constituționale
și implicat până în gât în susținerea uneia dintre părți. În
acest al patrulea an al mandatului său Iohannis a pus în
practică noțiunea de președinte - ju(de)cător, brevetată de
Băsescu. În același timp a fost și anul Justiției ca temă
principală a dialogurilor politice contondente în care fiecare
dintre părți s-a erijat în apărătoare a acesteia în fața
abuzurilor celorlalți. Dezvăluirile referitoare la activitățile
binomului SRI - DNA și apoi trinom (SRI - DNA - ÎCCJ) au
ținut afișul disputelor în care taberele aproape că s-au
confundat prin variațiile de apartenență. 
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După două remanieri la vârf  alianța la guvernare a
părut să își găsească un echilibru cu un nou premier scos din
jobenul lui Dragnea, la fel că primii doi, dar unul cu mai
puține ambiții personale. Peste tot acest alambicat peisaj
intern s-a suprapus dispută dintre taberele europarlamentare
care au antrenat (unii mai puțin, alții mai mult) susținătorii
externi interesanți din varii motive. Evenimentul central al
anului nu a fost, așa cum se spera, Centenarul, ci controversa
stupidă lansată de la vârful politicii legată de capacitatea
Guvernului de a gestiona președinția Consiliului, misiune
care a stat într-un echilibru precar până în preziua
transferului de responsabilități comunitare. 

Una peste altă, a fost un an care nu s-a deosebit de
precedenții prin nimic din ceea ce ar fi putut semnala un
progres. 

Octavian  Andronic

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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Ianuarie

șaptezile@amosnews.ro (1 - 7 ianuarie)

Revelionul HIT al Primăriei Capitalei, din Piața George Enescu, a fost
- din punct de vedere muzical - un eșec răsunător. Cu foarte mici
excepții (Delia și Holograf) nici unul dintre invitații de marcă pe bani
mulți nu a reușit să stârnească interesul unui public care a așteptat vreme
de mai multe ore să se întâmple ceva care să-l scoată din inerție. Cei
mai lamentabili protagoniști au fost Carla’s Dreams, Loredana și Pepe
■ Au intrat în vigoare prevederi ale Revoluției Fiscale. Dar și măriri de
pensii. S-a început cu cele mai mici - câteva sute de mii - și va continua
cu celelalte, de la jumătatea anului ■ Au început să se facă deconturile
petrecerilor de Revelion organizate de primării. Cu banii dați pe
cântăreți și pe artificii se puteau asfalta o mulțime de străzi pentru care
nu se găsesc niciodată fonduri ■ Nu au lipsit excesele: Andra a încasat
la Buzău, pentru o jumătate de oră, 20.000 de euro. E drept că în ofertă
a fost inclus și Măruță... ■ DNA începe anul în forță trimițând în
judecată niște colaboratori ai ministrului Ilie de la Relația cu Parla -
mentul (cel salvat de... parlament!), pentru aranjarea unui concurs de
angajare ■ În prima zi de lucru a anului au sunat sirenele protecției
civile. A fost doar un exercițiu, deși motive de alarmă ar fi destule ■
Urșii din Harghita își continuă tradiționalele atacuri asupra oamenilor
chiar și în sezonul de hibernare. Se pare că doar responsabilii de la
Ministerul Mediului mai hibernează... ■ Cu inima sa de bugetar îndoită,
Iohannis a promulgat legea Bugetului, nu fără a atrage atenția asupra
vulnerabilităților rezultate din țopăiala fiscală ■ Cândva (nu prea
demult) al treilea om din stat, Zgonea este acum simplu inculpat, trimis
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în judecată sub control judiciar pentru trafic de influență ■ Elenei Udrea
i-a ajuns cuțitul răbdării la os și a răbufnit pe facebook: „Am dosare
penale pentru că v-am plătit vouă prestația publică de rahat prin
campanii sau salariile jurnaliștilor deontologi”. Nu-i dă în vileag - nici
pe politicieni și nici pe deontologii cu musca pe căciulă pentru că asta
ar însemna că e ca ei ■ Politicos dar ineficient, ministrul Bodog cere
scuze pacienților pentru decizia neprofesionistă a medicilor de familie
(de a nu mai acorda rețete și trimiteri până nu li se rezolvă niște cereri...)
■ Guvernul intră în noul an cu un ministru lipsă: Doina Pană, de la Ape
și Păduri. Pagubă-n ciuperci... ■ Demisia ministrului Apelor și Pădurilor
este semnul apropiatei reforme (probabil și remaniere) a Guvernului.
Doina Pană a prins de veste că ministerul său era pe lista portofoliilor
ce urmează a fi comasate și a preferat să aibe inițiativ. ■ Mai mulți lideri
al Alianței au dat de înțeles că va urma o reducere a numărului de
ministere, de la 25 la 18. Vor dispărea sau se vor comasa portofolii

Visul național



inutile din capul locului, dar care au fost necesare pentru satisfacerea
clientelei politice după câștigarea alegerilor ■ Ministerul de Externe
olandez oferă cea mai penibilă explicație pentru prezența ambasadoarei
Grubacici la aceeași masă de Revelion cu Nelu Iordache, acuzat și
judecat pentru corupție și cu un traficant de droguri: era în timpul său
liber și nu era obligată să știe cu cine stă la masă! Cu alte cuvinte, când
e de serviciu ne trage de urechi din cauza corupției, iar după orele de
lucru poate lua masa liniștită cu corupții. Într-o țară (mai) civilizată -
se pare că nu e și cazul Olandei - un diplomat aflat într-o astfel de
situație și-ar fi dat demisia sau ar fi fost demis ■ Apropo de aceleași
preocupări ale diplomaților europeni: fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu
afirmă că are probe concrete că mult discutata corupție a fost exportată
masiv în România de către marile companii străine, pentru care au
intervenit sistematic ambasadorii ■ Zgonea s-ar putea să aibe parte de
șapte ani de pușcărie într-un dosar de luare de mită. Mulți „confrați” se
vor amuza pe seama faptului că fostul atotputernic șef al Camerei
Deputaților s-a „mânjit” pentru un fleac de 62.000 lei: o excursie la
Viena și niște materiale de construcție pentru o vilă... ■ Ies la iveală noi
amănunte despre profilul moral al profesorului Lucan, între care și o
replică memorabilă dată unei bătrâne care i-a spus că nu are bani de
operație: „Ai vacă? Vinde-o!” ■ Sorin Blejnar, prietenul lui Băsescu de
la FISC, s-a mai procopsit cu un dosar. Dar la el aproape că nu mai
contează ■ Veritabilă apostoliță a societății civile, Alinei Mungiu
Pippidi nu-i vine să creadă ce-a ajuns aceasta. ”Vocea străzii” este plină
de „mercenari GOLD care manipulează la greu” ■ La turneul de la
Shenzhen, într-una dintre semifinale se întâlnesc Halep cu Begu. Pentru
mult mai puțini bani (și puncte ATP) decât la turneul de la Perth, unde
s-au înghesuit cele mai bune jucătoare ale momentului. ■ Iohannis a
luat o pauză de la conducerea țării și a condus ședința CSM în care s-a
ales noua conducere ■ Președinte a ieșit, la limită (10 - 9 ) judecătoarea
Simona Marcu, iar vicepreședinte - procurorul Codruț Olaru ■ Iohannis
s-a angajat să sprijine CSM-ul, cum dealtfel l-a mai sprijinit și în
ianuarie trecut, când au depus împreună sesizarea la Curtea
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Constituțională pe Ordonanța 13 ■ Judecătoarea Gabriela Baltag a
fluierat în biserica justiției reproșându-i președintelui că a folosit ședința
pentru a-și critica adversarii politici ■ Ceea ce era cât se poate de
adevărat: unde altundeva să găsești un prilej mai bun să spui că „astfel
de persoane” (ca Dragnea și Tăriceanu) nu au ce căuta în conducerea
statului și că se încăpățânează să rămână în funcții, în ciuda
recomandărilor sale ■ Ministrul Toader s-a declarat în principiu de
acord, dar a ținut să să precizeze că „trebuie să ne respectăm atribuțiile
constituționale” ■ Întrebat dacă a luat o decizie în legătură cu Kovesi
(decizie pe care promisese că o anunță de Revelion) a răspuns că a luat-o,
dar nu o spune încă. Dar - ca să fie clar - el nu poate să o revoce, poate
doar să propună și să aștepte cu emoție decizia... președintelui! ■
Cristina Tarcea, președinta ICCJ, a concluzionat că fostul CSM a picat
și testul unității și pe cel al speranței. Exact invers decât credea Iohannis
■ Succes al procurorilor: a fost trimis în judecată Elan Schwarzenberg,
pentru complicitate la dare de mită. Numai că fostul soț al Mihaelei
Rădulescu a spălat putina din țară încă din 2012 ■ Ambasadoarea
Olandei a mințit cu nerușinare când a afirmat că s-a aflat din întâmplare
la aceeași masă de Revelion cu coruptul Nelu Iordache, pe care nici nu
l-ar prea fi cunoscut, fiind așezată acolo de personalul restaurantului.
Culmea este că și de precedentul Revelion, a stat la aceeași masă în
compania aceleiași persoane necunoscute ■ „Turneul românesc” de la
Shenzhen ia sfârșit cu Simona Halep în două finale - cea de simplu și
cea de dublu. Dacă se înscria și la dublu mixt mai lua niște bani și niște
puncte ■ Ca să vezi ce noroc are ministrul Daea: datorită capriciilor
vremii de Bobotează se mai poate recolta porumb, dar și varza sortită
altfel să degere... (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (08 – 14 ianuarie)

■ Mare agitație în PSD: Dragnea și Tudose au opinii diferite despre
cum trebuie să continue guvernarea. Cu remanieri sau cu o reformă a



întregului aparat guvernamental. S-au format și taberele aferente: în
timp ce Oprișan și Țuțuianu îi cântă în strună lui Tudose (ambii cu
motive), Rovana Plumb și Florin Iordache îl creditează pe Dragnea ■
Nici în privința necesității unui apropiat congres nu există vreo urmă
de consens ■ Ca să iasă în evidență, Bădălău încearcă să mute
reflectoarele atenției spre tema candidaturii la președinție, campanie ce
ar trebui declanșată de pe acum ■ După discuții aprinse în spatele ușilor
închise s-a decis ca o decizie să se ia abia la sfârșitul lunii, la CEx-ul
de la Iași ■ Președintele executiv Bădălău, ieșit din grațiile președintelui
partidului, a ținut să avertizeze asupra faptului că „în partid nu mai este
democrație”! Dar ce? ■ Până la reformă, s-a operat remanierea: Doina
Pană a fost înlocuită, la Ape și Păduri, cu Ioan Deneș ■ Un grup de vreo
zece „rezistenți” a protestat în fața sediului PSD sub ochii vigilenți ai
jandarmilor. Unul s-a cățărat chiar într-un pom ca să-și facă mai bine
auzite strigăturile. Echipa de ordine a pus ochii pe caraghiosul de Mălin
Bot, care a fost târât spre dubă, nefiind agreat de ceilalți protestatari.
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Victoria lui Tudose
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„Nu aveți dreptul să faceți asta! E un abuz!” a strigat din toți rărunchii
„abuzatul”. „Curat abuz” - și-au spus jandarmii, dar l-au umflat și l-au
dus la secție să-l amendeze ■ Au apărut - via DNA - explicații pentru
averea uriașă a parlamentarului PMP (fost PNL) Marin Anton, secretar
de stat la Transporturi în guvernul Boc. Acesta a încasat o șpagă de 5
milioane de euro de la constructorul noului terminal de la Otopeni, în
valoare de 60 milioane de euro ■ Gazele se scumpesc de pe acum cu
8%, deși ANRE promisese că acest lucru nu se va întâmpla până în
martie. Motivul: furnizorii acuză scumpirea gazelor din producția
internă! ■ După aproape zece ani în care a stat nemișcată, „dobânda la
cheie” a fost majorată de BNR la 2%, de la 1,75. Efectul: vor crește
ratele celor care s-au împrumutat, dar și dobânzile la depozite. Isărescu
zice că măsura asta va mai atenua inflația ■ Agresorul sexual din lift
este un polițist de la Circulație. Un scandal asemănător a mai avut loc,
tot la Circulație, prin anii 80. Dar atunci n-a fost făcut public ■ Episodul
polițistului pedofil a generat un veritabil cutremur la Interne. Și o
vânătoare de vrăjitoare, în paralel. Pentru Carmen Dan se dovedește un
minunat prilej de a se răfui cu unii dintre cei care nu-i acordau onorurile
cuvenite ca fiind mai mare peste toți polițiștii ■ Doar pe unul a putut
să-l dea afară, acela fiind prea mic în grad, dar pentru alți doi este la
mâna premierului ■ Tudose, nefiind nici el un fan al favoritei lui
Dragnea, vrea mai întâi să discute personal cu „victimele” - un secretar
de stat și șeful compartimentului „Omoruri” - exact cel care l-a găsit cu
operativitate pe pedofil ■ Acesta însă a fluierat în biserică opunându-
se public modificării codului penal care elimina probele obținute prin
înregistrări - exact acelea care au permis identificarea lui Stan ■ Toată
tevatura are mai puțină legătură cu viciile de fond din sistemul păstorit
de doamna Dan (ea fiind cea care în mod normal ar fi trebuit să
demisioneze din cauza prelungitei sale inadaptări) cât cu divergențele
tot mai acute dintre președintele Dragnea și premierul Tudose ■ Acesta
din urmă este frustrat că i se cere să concureze în Formula 1 (așa vede
el, cu modestia care îl caracterizează, guvernarea) la volanul unui
Trabant - adică al echipei încropite de Dragnea atunci când a avut de



satisfăcut cererile și pretențiile echipei de campanie ■ Pentru că aceasta
este problema de fond a guvernului: este aglomerat și lăbărțat ca să
încapă în ele toată clientela politică. Din care a făcut parte, evident, și
Tudose... ■ Orice reformă are adversari îndârjiți în chiar beneficiarii
establishmentului, care nu doresc să dea vrăbiile privilegiilor din mâna
pe ciorile de pe gardul unei prezumtive eficiențe și funcționalități ■
Blocajul cel mai strict al reformei vine din partea aliatului ALDE, care
nu concepe să renunțe la nimic din ceea ce a obținut prin presiuni și
șantaj și care amenință să rupă guvernul în două: o jumătate reformată
și frustrată și o alta nereformată, dar satisfăcută. Ambele conduse de un
pilot de Trabant cu ambiții de Formula 1 ■ Schimbare-surpriză la
PETROM: Mariana Gheorghe s-a retras cu mai bine de un an înainte
de încheierea mandatului. Austriecii de la OMV au adus în locul ei o
scoțiancă care va fi cu ochii pe cei 21% ai statului român, mai mult
decât a fost predecesoarea ■ Anul trecut au fost înmatriculate un milion
de autoturisme la mâna a doua, după suspendarea taxei de mediu.
Întreprinzătorii deștepți ar trebui să se orienteze spre înființarea cât mai
multor cimitire de rable. Va fi o afacere înfloritoare în anii următori...
■ Profilul polițistului pedofil se completează cu caracteristici de
violator. S-a descoperit că în 2016 a atacat o femeie tot în scara unui
bloc, dar că a fost imobilizat de locatari care l-au predat unui echipaj
de la Secția 18. Nu se știe prin ce minune nu a fost identificat nici până
astăzi ■ Evident că amănuntul acesta deschide o nouă anchetă, de data
asta împotriva polițiștilor care l-au acoperit ■ Premierul Tudose a
rezolvat în stilul său cererea ministrului Dan, de a fi destituit șeful
Poliției: l-a chemat pe acesta la el și au discutat bărbătește (cum nu se
putea discuta cu dna ministru), dându-i ordin ca într-o săptămână să
lămurească cazul ■ Evident, nu a dat curs solicitării ministrului de
Interne (mai ales că Despescu este un protejat al vicepremierului
Ciolacu), care s-a dus iute la Parlament să i se plângă lui Dragnea că e
persecutată pe motive județane ■ Observatorii subtili cred că acest
episod va detona explozia care va rupe partidul, aruncându-l în aer pe
Tudose și ai săi și lăsându-l la pământ pe Dragnea ■ Semnul că acesta
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se teme de o astfel de evoluție este acela că pleacă într-un turneu prin
Moldova pentru a pregăti terenul CEx-ului de la sfârșitul lunii de la Iași
în care se vor tranșa disputele acumulate ■ Corpul de Control al
premierului a finalizat raportul inspecției efectuate la TAROM unde au
fost descoperite o sumedenie de grozăvii (între care și un furt de piese
de avion în valoare de 343 milioane) ce explică prăbușirea companiei
care pierde 18 euro la fiecare bilet pe care-l vinde. Raportul a fost trimis
la DNA, iar dna Kovesi ar avea un bun prilej să lupte și cu marea
corupție, cea pe scară largă - dacă nu cumva a uitat de când procurorii
săi se ocupă doar de câte un amărât de politician care ia și el o șpagă de
subzistență ■ Programul Prima Casă parcurge ultimii pași spre
devenirea sa ca program social - adică unul destinat celor care nu au
bani să-și cumpere o locuință și nu celor care le iau ca să le închirieze.
Guvernul a mai alocat sumele doar pentru 20.000 - cu 5000 mai puține
decât anul trecut ■ Tudose dovedește că are... gonade. În ciuda faptului
că proiectul Statutului Casei Regale a fost propus de șefii săi de la
Alianță (Dragnea și Tăriceanu) Guvernul i-a dat aviz negativ, pe motiv
că palatul Elisabeta îi fusese oferit spre folosință Regelui Mihai și nu
lui Duda ■ Instanța de judecată a hotărât arestarea lui Mazăre în lipsă,
în timp ce acesta așteaptă în Madagascar rezultatele celor 7 dosare în
care e judecat și ale altor 4 în care e cercetat ■ Emil Boc le-a explicat
timp de 7 ore procurorilor din Cluj cât de legale au fost contractele
primăriei încheiate cu profesorul Lucan și că el personal nu a avut nici
un beneficiu de pe urma lor. Până și investigația pe care a făcut-o la
clinica acestuia, prin 2015, a plătit-o. „Da bonul nu-l mai am...” ■
Câmpina a fost luată cu asalt de cei peste 6000 de candidați la Școala
de Agenți de Poliție, care-și doresc o slujbă sigură, la stat, cu leafă bună
și concedii multe... Și șefi ca doamna Carmen Dan ■ Cine și-a imaginat
că în cursul precedentului guvern din aceeași guvernare a asistat la toate
aberațiile exercitării administrației publice s-a înșelat ■ Am avut,
desigur, o paradă de zile mari, cu un premier incompetent care nu voia
să demisioneze iar partidul care l-a numit a fost nevoit să-l moționeze.
A urmat baricadarea acestuia în sediul guvernului și refuzul de a-l



părăsi, cu formarea unui pseudo-cabinet și o renunțare finală cu condiții
aberante ■ Iată că întotdeauna e loc de mai mult și de mai rău:
parcurgem faza în care un ministru nu acceptă să fie demis (!) și cu care
premierul se acuză reciproc de a debita minciuni ■ După atacurile în
serie ale premierului de cu o zi înainte și afirmația categorică cum că
doamna Dan l-ar fi mințit, vine doamna în cauză cu o declarație publică
în care îl acuză că mincinos era tocmai cel mințit și dovedind că servise
o colecție întreagă de neadevăruri pe seama schimbării șefului poliției
■ Războiul intra-pesedist e în toi: Tudose guvernează cu o facțiune
aldistă care nu-l bagă în seamă și pe care nu poate să o demită și cu alta
pesedistă pe care degeaba o demite ■ Cel care prin atitudinea sa
duplicitară generează această stare de spirit, Dragnea, s-a evaporat într-
o deplasare de pregătire a CEX-ului de la Iași lăsându-i pe competitori
să spele rufele murdare ale famigliei în direct și la ore de vârf ■ Este
cert că ne aflăm în plină criză, originală și absurdă, din care nimeni nu
poate spune cum se va ieși ■ Poate doar cu ajutorul președintelui
„mediator” care ar putea să acuze „țopăiala guvernamentală”, somându-
i pe țopăitori să-i lase pe alții, dacă ei nu sunt în stare ■ Care „alții”
atâta ar aștepta, conștienți că nu pot accede la „butone” pe altă cale -
cel puțin deocamdată ■ Taberele din PSD se grupează tot mai pe față
în spatele celui despre care cred că are șanse să iasă învingător, deși
orice victorie pe acest fond poate fi una „a la Pirhus” ■ Adversarii lui
Tudose (cei care nu înțeleg cu ce a fost el mai breaz ca ei ca să ajungă
premier) îl acuză de... misoginism: după ce le-a eliminat pe Shhaideh
și Plumb ca fiind „penale”, acum vrea să o lichideze pe Dan, precum
DNA-ul pe Tăriceanu: că e mincinoasă! Veritabil concurs de mincinoși:
cine zice, ăla e! ■ Stilul „TRUMP” face prozeliți. Vorbitul în dodii al
lui Tudose a generat un conflict diplomatic. Afirmația că-i va face să
„fluture” alături de steagul Ținutului Secuiesc pe cei care-l vor arbora
i-a îngrozit pe bravii noștri conlocuitori, dornici de mai multe drepturi
decât locuitorii, făcându-i să creadă că Tudose ar purcede de îndată la
spânzurarea lor efectivă ■ Culmea este că aceeași percepție au avut-o
și oficialii de la Budapesta care l-au convocat de urgență pe
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ambasadorul nostru pentru a-i cere explicații. Răspunsul că premierul
român ar fi folosit o figură de stil nevinovată nu i-a convins. Las că știm
noi, vor fi gândit ei ■ Pedofilul de la Circulație a provocat un veritabil
cutremur la Interne. 22 de polițiști sunt cercetați pentru încercarea de
a-l acoperi pe făptaș. Primele victime sunt șeful Poliției Capitalei și
adjunctul său, care au demisionat ■ Efectul cel mai sever al acestui
scandal în constituie confruntarea publică dintre premier și ministrul de
Interne care s-au acuzat reciproc de minciună. La invitația premierului
de a-și da demisia, ministrul Dan a replicat că a fost pusă acolo de partid
și doar acesta îi poate cere să plece ■ Or partidul nu i-a cerut așa ceva.
De la distanță, partidul - adică Dragnea - monitorizează cazul
exprimându-și suspiciunea rezonabilă că Tudose nu va demisiona!
Despre Carmen Dan nu spune nimic. Case closed! ■ Este acesta cel mai
puternic indiciu că este puțin probabil ca conflictul să se soluționeze în
favoarea lui Tudose ■ Dealtfel, pe coridoarele Puterii (care o mai fi și
aia) se șușotește că viitorul premier va fi ministrul Dezvoltării, Stănescu,
deși nimeni nu pare a fi încântat de repetarea scenariului „Grindeanu”
■ Familia regală a comunicat oficial că renunță la folosirea Palatului
Elisabeta cu începere de la 5 februarie, conform contractului, pentru că
RAPPS a refuzat solicitarea de a sta un an pe gratis. Asta pentru că
propunerea lui Tăriceanu, de a se subvenționa de la Buget cheltuielile
familiei, nu a fost agreată de Palatul Victoria ■ Inspecția Judiciară a
consemnat în termeni aspri abaterile disciplinare ale Codruței Kovesi
în raportul înaintat CSM, solicitând sancționarea sa pentru că a încălcat
de trei ori statutul magistratului. Doar de trei ori? ■ Ne pregătim cu
toată seriozitatea pentru viitorul război: am semnat cu americanii
contractul pentru achiziționarea a 227 de transportoare blindate Piranha,
pentru doar 900 milioane dolari ■ Profesorul Lucan a fost plasat în arest
la domiciliu. O măsură cel puțin excesivă... ■ Jurnalul TVR nu ratează
nici un prilej de a-și manifesta zelul monarhist. Cu prilejul slujbei de
pomenire de la Curtea de Argeș, Mihai Constantin, cu vocea gâtuită de
emoție și colegii săi plini de evlavie au dat țării de știre despre istorica
împăcare dintre Clanul Duda și principele violator de domicilii ■ Postul



public este tot mai dedicat nobilelor idealuri monarhiste, chit că e plătit
din bugetul republican ■ Deși nu este monarhist, Petre Daea a fost totuși
invitat de TVR la emisiunea Viața Satului pentru a face un bilanț al
anului agricol - cel mai bun de la Revoluție. Membru devotat de partid,
ministrul a pus succesul pe seama programului de guvernare, care a fost
și pe placul Celui de Sus ■ Aflat pe la Vaslui în turneul său moldav de
strângere a rândurilor unui partid tot mai deșirat, Dragnea a proclamat:
„Nu cedăm!”. În fața cui? Întâmplător, în fața unora de aceeași culoare
politică... ■ Alexandru Cumpănașu, președintele Centrului Național
pentru Modernizarea României, un bun cunoscător al mediului
diplomatic, dă în vileag abuzurile pe care le fac unii ambasadori prin
trafic de influență, punând pe masa unor miniștri hotărâri de Guvern
gata redactate, din care nu mai lipsește decât semnătura premierului ■
După opt ani de absență, naționala masculină de handbal revine în scena
mondială după ce s-a calificat pentru play-off-ul CM ■ De parcă nu
avea și așa destule probleme, doamnei ministru Dan i-a mai apărut una:
consilierul său personal Râciu este cercetat în trei dosare penale!
(AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (15 – 21 ianuarie)

■ PSD-ul suferă de o boală congenitală: nu poate să ducă la capăt o
sarcină politică. La fiecare șase luni avortează un premier! ■ Cu alte
cuvinte, doctorul Dragnea a pus diagnosticul: „O stare conflictuală între
partid și guvern”! ■ Adică între cei doi poli de putere care până acum
se aflau în aceeași mână: a președintelui de partid-premier ■ Odată cu
actuala guvernare, cumulul a devenit imposibil din punct de vedere
legal, ceea ce a adus după sine tensiunile dezvoltate pe parcurs de cele
două anturaje aflate într-un proces concurențial ■ În spatele ușilor
închise a avut loc o confruntare inegală: Tudose a avut de partea lui
doar cinci membri (plus cei trei care s-au abținut) în timp ce Dragnea a
aliniat 60 de soldați disciplinați ■ Așa cum era de așteptat, chestiunea
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n-a mai putut fi tratată la mica înțelegere și încheiată cu un „pupat piața
Endependenții”, cu toate riscurile pe care le implică o nouă lepădare a
Alianței de propriul său premier ■ Riscuri venind, evident, dinspre
Cotroceni, unde președintele abia așteaptă să dea un bobârnac partidului
„neînstare să guverneze”. De parcă ar avea la dispoziție un altul, în
stare... ■ Scenariul cel mai negru este acela că Iohannis ar refuza
propunerea PSD/ALDE și ar desemna un alt candidat la formarea
guvernului, iar după două respingeri ale acestuia de către parlament,
legislativul ar fi dizolvat și se va proceda la alegeri anticipate ■ Alegeri
ce s-ar putea să convină mai degrabă PSD-ului, cel care ar culege
roadele politicilor populiste din anul precedent, decât unei opoziții
fărâmițate și inconsistente, imposibil de coagulat ■ Deocamdată se va
merge la Cotroceni cu o nouă propunere de premier în locul celui
demisionat, dar cu aceeași formulă de executiv, care nu-i mai convenea
lui Tudose ■ Dragnea a recunoscut că are mână proastă la premieri și
s-a angajat să meargă pe propunerea CExN-ului, ai cărui membri știu
deja pe cine ar prefera acesta: Stănescu ■ Sunt acuzate din nou forțe

O pălărie pe măsură



obscure - „un personaj veninos”, membru al unor structuri - care l-ar fi
împins pe Tudose să se dea mare și să se ia la trântă cu partidul ■ Dar
- zice tot Dragnea - răul decisiv i l-a făcut lui Tudose emisiunea de mare
succes de la Antena 3 în care a lovit în colegii care acum, drept
pedeapsă, i-au retras sprijinul politic ■ Prin ce se deosebește actualul
episod de cel precedent? Prin faptul că Tudose a adoptat o poziție de
soldat disciplinat al partidului - când a înțeles că a pierdut partida (la
resursele lui intelectuale nici nu avea cum să o câștige) care-i asigură
rămânerea în structuri, ca vicepreședinte, în locul frondei prostești a lui
Grindeanu ■ A fost, dacă se poate spune așa, o nouă victorie a lui
Dragnea. Împotriva lui însuși... ■ După demisia lui Tudose, în urma
retragerii sprijinului politic, lucrurile se precipită ■ A fost mai întâi
nevoie de un interimar și cum Tudose decisese să-și strângă lucrurile și
să părăsească Palatul Victoria (în care Grindeanu se baricadase) a fost
propus Stănescu, pe care însă Iohannis a dat de veste că nu-l dorea ■ Îl
dorea însă pe Fifor, pe care îl apreciază pentru modul exemplar în care
îndeplinește promisiunile pe care el i le-a făcut lui Trump, de a ne
înarma până-n dinți ■ Apoi au început pertractările în legătură cu
propunerea de premier cu care urma să se meargă la consultările de la
Cotroceni ■ Primele nume vizate au fost cele ale Ecaterinei Andronescu
și al lui Mihai Fifor ■ Dar, spre surpriza generala a CExN-ului a ieșit,
în unanimitate... Viorica Dăncilă! Viorica Who? ■ A, doamna aceea din
Teleorman care este europarlamentar de două mandate ■ Și iată cum,
după un premier misogin care a zburătăcit (cât a putut) femeile din
Guvern, urmează chiar o femeie ■ Este ce mai bună dovadă că oricare
membră PSD poartă în poșetă un mandat de prim ministru. Mai ales
dacă are și origine județeană sănătoasă ■ Dacă alte partide nu s-au
înghesuit cu oferte, liberalii merg direct la țintă. Raluca Turcan (doamna
aceea care a fost și președinte la un moment dat) a exprimat ferm faptul
că PNL este „pregătit” să-și asume răspunderea guvernamentală! Adică
să facă guvernul cu cadrele lor de nădejde, indiferent de ce zice
Parlamentul, doar președintele să fie de acord și să le încredințeze
mandatul ■ Numele premierului liberal nu mai are importanță, poate să
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fie chiar Orban, chit că are un dosar de corupție pe rol ■ S-a decis, deci,
că alianța PSD/ALDE merge pe mâna Vioricăi Dăncilă. Iohannis,
excedat de de hărțuiala tefelistă de pe facebook a celor care cred că
această nesperată ocazie nu trebuie ratată, pare să încline în direcția
asta, în ciuda avertismentelor anterioare. Mai ales că nici Cioloș n-a
apucat să-și facă partidul și circulă tot cu vechea lui platformă. Iar
prioritatea sa este acum realegerea, care poate merge mai bine pe fondul
continuării guvernării actuale ■ Criza asta de guvern a lovit dur o relație
internațională extrem de promițătoare. La prima vizită a unui premier
japonez, acesta s-a trezit fără omolog și interlocutor! Shinto Abe a fost
nevoit să se rezume la o întâlnire protocolară cu Iohannis și la o vizită
la Grădina Japoneză din Herăstrău în compania primăriței Pandele ■
Impresionanta baterie de șefi de mari companii pe care a adus-o cu el
pentru a discuta proiecte majore, de genul podului peste Dunăre de la
Brăila natală a lui Tudose, sau linia de metrou spre Otopeni, a rămas
fără obiectul muncii. Căci se știe că japonezii nu vin ca să se distreze ■
Afacerile, deci, altă dată, cu alt premier. Dar să revenim la acesta.
Bărbat gospodar, Tudose n-a plecat de la Palat până nu i-a lăsat
succesoarei ca moștenire un cabinet de lucru nou-nouț, dotat cu un
secretar general și secretari de stat ai SGG dintre oameni de-ai lui pe
care nu apucase să-i căpătuiască ■ Iar dacă va fi să fie doamna Dăncilă,
dânsa oricum nu are o echipă proprie cu care să vină, așa că un cabinet
gata mobilat este un frumos cadou de debut ■ Cât despre miniștri, care
vor rămâne cam aceiași (cu excepția, poate, a celor care care au fost
prea pe față cu Tudose) vor fi analizați cu multă atenție - promite
Dragnea ■ Criza de guvern a lovit și leul, care a înregistrat un curs
record față de euro: 4,66! ■ S-a aflat cine este „personajul diabolic”
invocat de Dragnea ca exercitându-și influența nefastă și asupra lui
Grindeanu și asupra lui Tudose: este Lucian Pahonțu, fost director SPP
și un fidel al lui Iohannis! ■ Așteptată cu emoție de toate părțile
interesate decizia președintelui Iohannis în legătură cu desemnarea
următorului premier a provocat o mare ușurare în tabăra Puterii și o
cruntă dezamăgire în cea a Opoziției. Și nu atât în opoziția de partid cât



în cea din stradă, care a luat pur și simplu foc ■ Iohannis este practic
repudiat de tefeliștii de pe facebook și din copaci ■ Dar ce grozăvie a
comis președintele ca să merite un asemenea tratament? Nimic altceva
decât că a dat dovadă de realism și de respect față de Constituția pe care
predecesorul său o călca în picioare în ocazii similare ■ Desigur că nu
i-a fost ușor omului care în urmă cu un an ieșea în Piață cu celebra sa
geacă roșie să recunoască faptul că îi este clar că PSD dispune de
majoritatea care îi dă dreptul să aibe premier ■ „Ținând cont de situația
creată am hotărât să o desemnez pe doamna Dăncilă pentru formarea
guvernului” ■ Dar, ca nu cumva beneficiarii să creadă că chiar meritau
această concesie, le-a atras atenția: „PSD a promis și în campanie și
după lucruri importante. La un an de la alegeri avem două guverne
eșuate. Acum primește șansa de a dovedi că știe ce vrea și cum se face”
■ A fost o zi neagră pentru Orban, care dorea orice - chiar alegeri
anticipate - numai să iasă PSD de la guvernare ■ Chiar dacă cel mai
recent sondaj CURS îl credita cu 42 procente, în timp ce partidul său
aduna vreo 27 ■ Și ce ar fi putut rezulta din alegeri anticipate altceva
decât reconfirmarea social-democraților, având de partea lor și un
ALDE în creștere, pe seama PNL-ului? ■ Dacă lucrurile vor curge
normal, prima femeie-premier din istoria României va afla ce echipă îi
alcătuiește partidul și va merge cu aceasta mai întâi la Parlament pentru
confirmare și apoi la Cotroceni pentru depunerea jurământului ■
Evident, formula guvernamentală va înregistra „pierderi colaterale”,
constând în membrii „echipei Tudose” ■ Marele câștigător al reprizei
este, fără îndoială, președintele Iohannis care se situează, aproape în
premieră, pe o linie „curat constituțională”de pe urma căreia are toate
șansele să beneficieze în perspectiva viitorului scrutin prezidențial ■
Obiectiv pentru care lucrează acum chiar protestatarii care s-au grăbit
să picheteze palatul Cotroceni întrebându-l, retoric, „De ce?” ■
Ministrul Agriculturii le-ar putea răspunde sec: „D-aia!” ■ Veste
groaznică pentru români, mai rea decât creșerea cursului leu-euro sau
ROBOR: într-o singură zi președintele Iohannis a pierdut 3000 de like-
uri pe facebook! ■ Odată depășit șocul nominalizării premierului,
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Opoziția își suflecă mânecile, decisă să lupte până la ultima picătură.
Cel mai îndârjit este Orban, cel care dă asigurări că PNL are 10.000 de
membri mai pregătiți să fie premieri decât doamna Dăncilă, a anunțat
că va aplica o tactică mai veche de-a sa, aceea de a a-i convinge pe
membrii coaliției să nu-și voteze propriul guvern, prin discuții de la om
la om ■ A mai folosit tactica asta la ultima moțiune, fără succes, e drept,
dar nu renunță sperând că până la urmă va da roade ■ În timpul acesta,
la ușa lui Dragnea de la Cameră, aspiranții la funcții guvernamentale
fac coadă nerăbdători să-și prezinte oferta ■ Guvernul Dragnea 3 va
avea tot atâtea portofolii cât precedentele (Tudose nereușind să-l
subțieze), doar că o parte dintre ele vor avea alți titulari. Printre aceștia
se vor număra oameni cu experiență executivă, precum Andronescu,
Plumb și Teodorovici ■ Este sigur că vor pleca Ciolacu, Stroe, Nica,
Dobre, Petrea, Bodog și Pop ■ Nimeni nu se va atinge însă de oamenii
lui Tăriceanu, dar nici de Toader, care ocupă un loc de-al social-
democraților, mai ales atâta timp cât nu comunică decizia pe care vrea
să o ia în cazul șefei DNA ■ Nu este exclus ca și programul de
guvernare să suporte niște ajustări estetice, dincolo de aplicarea unor
decizii amânate, precum creșterea punctului de pensie și reducerea TVA
cu un procent ■ O hotărâre istorică este aceea de a nu se mai cere avizul
„serviciilor” pentru noii miniștri. Nu de alta, dar ca să nu apară surprize
neplăcute ■ Pentru trecerea prin Parlament noua formulă de guvern are
nevoie de 233 voturi, față de cele 247 de care dispune - teoretic - coaliția.
Evident, dacă Orban nu reușește să convingă niște parlamentari cu
conștiință... ■ Printre cei care s-au grăbit să acuze faptul că Viorica
Dăncilă va fi o marionetă a lui Dragnea par să fi uitat că ei înșiși n-au
avut nimic împotriva modului în care a guvernat Boc, marioneta lui
Băsescu. Care, în cele din urmă, a trebuit să fie schimbat și el cu
Ungureanu... ■ GRECO a publicat un raport critic referitor la demersul
anticorupție din România, atrăgând atenția asupra lipsei de eficiență a
instituțiilor abilitate. Dar procurorul general Lazăr a citit printre rânduri
că s-ar fi exprimat lucruri bune la adresa procurorilor, cu toate piedicile
pe care aceștia le-au întâmpinat datorită... viitoarelor modificări ale



legilor justiției! ■ Iată însă un succes de ultimă oră: DNA l-a reținut pe
șeful CJ Neamț, Ionel Arsene, pentru o mită de 100.000 euro ■ Era și
firesc ca TeleViziunea Regală publică să fie invitată la Palatul Elisabeta
(în curs de evacuare) de către custozii Casei Regale pentru a i se mulțumi
pentru neobosita campanie monarhistă făcută pe bani republicani. N-ar
fi de mirare ca vreo câțiva șefi să fie și... înnobilați ■ „Iohannis a tăiat
speranțele Opoziției!” - titrează o publicație „rezistentă”. Care speranțe?
■ Coaliția, scăpată ca prin urechile acului de o criză prelungită grație
calculelor corecte făcute de președinte, evaluează pierderile și câștigurile
rezultate din această nouă lepădare de premier ■ După unul cam autist
și altul prea grobian, pare să se fi câștigat unul normal, chiar dacă fără
abilități deosebite. Viorica Dăncilă promite să nu creeze tensiuni de genul
celor provocate de orgoliile personale ale celor care au crezut că au ajuns
acolo grație propriei valori, dânsa urmând să se plaseze cuminte în siajul
deciziilor emanate de la vârful partidului ■ Primește o echipă curățată
de „corpuri străine” și întărită cu câțiva oameni cu experiență executivă
■ Printre cei care au dorit să evite să mai fie „analizați” se numără
Ciolacu și Nica, care au demisionat, și alți câțiva care promit să nu opună
vreo rezistență ■ Pleacă și rotofeiul Felix Stroe (oare cum a ajuns și ăsta
ministru?), cel în care ne pusesem speranța naivă să avem metrou de
Otopeni până la Europenele de fotbal din 2020. Vine Teodorovici, după
un exercițiu de disidență în cursul căruia aproape că s-a dat de gol cu
relația sa „formală” cu serviciile ■ Revine și Andronescu, pentru a scoate
la liman educația bălmăjită de un alt neavenit, Pop ■ Printre intențiile
viitorului executiv se anunță și revoluționara măsură de a se renunța la
serviciile SPP, pentru a scoate zona guvernamentală de sub influența
„personajului veninos” care este considerat directorul Pahonțu, urmând
a se folosi pentru protecție a structură a internelor ■ Iese la iveală cu
acest prilej contribuția neștiută a acestui serviciu la exercitarea
presiunilor „statului paralel” ■ Mare tărăboi stârnește Formularul 600
aruncat pe piață de Finanțe pentru a impozita într-un mod extrem de
complicat și de neechitabil liber profesioniștii, obligați să-și estimeze
veniturile viitoare și să plătească în avans dările pentru acestea. Liberalii
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și useriștii cer anularea imediată a formularului și a formulei ■ Casa
Regală se află în plină campanie electorală pentru salvarea privilegiului de
a folosi gratuit palatul Elisabeta, cuplul princiar vizitând pe rând instituțiile
implicate în funeraliile regelui Mihai și mulțumind pentru devotament ■
Campania se bucură de suportul nelimitat și necondiționat al televiziunii
publice, care l-a invitat pe „șeful” Casei Regale, un oarecare Andrew
Popper, să prezinte în direct sacrificiul patriotic pe care aceasta îl face
permițând românilor să viziteze Castelul Peleș și să ceară votarea neîntârziată
a legii Tăriceanu/Dragnea care, prin unicitatea și originalitatea ei ar ridica
prestigiul României deasupra altor țări cu tradiții monarhice mai
solide ■ Presa pro-rezistentă - în special TVR - condamnă aspru intervenția
jandar mi lor împotriva manifestanților de sâmbătă seara, care își exercitau
pașnic dreptul de a-i îmbrânci pe aceștia și de a pătrunde pe carosabil
pentru a-l bloca. S-a făcut senzaționala descoperire că unul dintre jandarmi
făcuse parte și din dispozitivul care-l protejase în mod odios pe Dragnea la
ÎCCJ împotriva gesturilor prietenești ale lui Mălin Bot. Se cere pedep sirea
aspră a jandarmilor care mai îndrăznesc să facă astfel de gesturi
nedemocratice (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (22 – 28 ianuarie)

■ Se face mare caz în mediile „rezistente” de jandarmul care a împărțit
câțiva pumni protestatarilor care se manifestau pașnic îmbrâncind
forțele de ordine și folosind gardurile metalice pe post de berbeci.
Jandarmul cu pricina ar avea antecedente, conform vigilenților jurnaliști
de la TVR, care au descoperit că a fost unul dintre agenții care l-au
protejat pe Dragnea la ÎCCJ de atacurile civice ale lui Bot ■ Primărița
Pandele este de părere că aceste proteste ar trebui asumate de
organizatori, ignorând faptul că că ea însăși își asumă situația de a
accepta desfășurarea lor fără aprobările legale ale... Primăriei ■
Estimarea că luni ar fi putut avea loc ședința CExN în care să se anunțe



componența noului guvern s-a dovedit optimistă. Așa că a fost amânată
pentru vineri, când vor avea loc alegeri între candidați ■ Ultima cerință
de la manifestațiile de protest este anularea Formularului 600. Guvernul
(?) a hotărât ca deocamdată aplicarea să fie amânată până la 1 martie ■
Tudose nu rămâne pe drumuri. Va primi o însărcinare politică. Cu cele
administrative ne-am lămurit ■ Ponta, nostalgic: Dragnea îi spunea că-
l iubește! Sentimentul e reciproc! ■ Băsescu a pierdut meciul pentru
cetățenia basarabeană cu Dodon. Nu se lasă, însă ■ Cu sau fără guvern,
programele inițiate de Petre Daea merg înainte. În week-end-ul acesta
oaia „se alege” la Iași ■ Simona Halep s-a calificat în sferturile
Australian Open, în ciuda faptului că a jucat accidentată ■ Dacă această
precizare ar fi fost făcută cu un an în urmă, s-ar fi evitat două crize de
guvern și tot tămbălăul din jurul lor. Premierul va fi un fel de
administrator - spune Tăriceanu, în deplin acord cu Dragnea. „Consiliul
de administrație” va fi la Parlament ■ Privită din această perspectivă
misiunea Vioricăi Dăncilă devine mai clară și -desigur - mai eficientă
■ În campania de asigurare a majorității necesare votului de investitură,
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PSD a purtat discuții cu UDMR. Fructuoase - dacă ne luăm după
declarația făcută de Hunor, care a mărturisit că a plăcut-o pe doamna
Dăncilă pentru că nu se uita la Dragnea când răspundea la întrebările
sale ■ Premierul desemnat a mai înregistrat un succes: noul său look,
fără coafura gonflabilă cu care debutase, a plăcut celor care au vizionat-
o în premieră ■ „Buturuga mică” a noului Guvern pare să fie Formularul
600. După ce o grămadă de „beneficiari” s-au înghesuit pe la ghișee
încercând să-i descifreze misterele, ministrul Mișa a anunțat că aplicarea
se amână pentru 1 martie. Când ar putea să fie chiar anulată, iar plata
obligațiilor fiscale ale liberilor profesioniști să se facă pe bază de... cod
numeric! ■ Deși Iohannis și-a reînnoit rezervele față de „penalii” care
nu ar avea ce căuta în conducerea țării, Viorica Dăncilă exprimă un
punct de vedere european: până la pronunțarea unei hotărâri
judecătorești, orice persoană este considerată nevinovată ■ Curtea
Constituțională a soluționat câteva dintre sesizările pe marginea legilor
justiției. A fost considerată constituțională înființarea unei secții speciale
pentru anchetarea magistraților, respinsă cu hotărâre de către aceștia ■
Inspecția Judiciară i-a pus gând rău Codruței Kovesi și pe tema
refuzului de a se prezenta la Comisia parlamentară de anchetă a
alegerilor din 2009 și a solicitat să analizeze corespondența dintre șefa
DNA și Comisie ■ Brexit-ul se dovedește folositor României care
obține un mandat în plus în Parlamentul European, unde vom fi
reprezentați de 33 de aleși ■ Tăriceanu revine cu un comentariu acid
despre intervențiile publice ale unor ambasadori care contravin
statutului lor și reglementărilor internaționale. Escaladarea acestor
manifestări a fost posibilă datorită toleranței (interesate) de care au dat
dovadă unii politicieni la vârf care nu au sancționat aceste derapaje ■
Neliniștea și îngrijorarea față de legile justiției a copleșit Comisia
Europeană, înșiși președintelui Juncker și vicelui Timmermans
nemaipriindu-le ceaiul de dimineață la auzul alertelor lansate de Monica
Macovei & Friends, cum că România mai are puțin și devine un stat
totalitar sadea ■ Îngrijorarea și neliniștea ar putea avea o scuză în faptul
că îngrijorații n-au avut încă ocazia să vadă cu ochii lor în ce constau



grozăviile puse la cale la București ■ Maniera abordată de Comisie
seamănă izbitor cu aceea de la suspendarea lui Băsescu și de la „to do
list”-a înmânată de Barrosso lui Ponta ■ În sensul că nu e important ce
se întâmplă cu adevărat, ci ce cred ei că trebuie să (nu) se întâmple ■
Bine, dar cu ceea ce parlamentul a votat democratic deja, ce se
întâmplă? Dar cu ce a validat Curtea Constituțională? Le zicem că nu e
Timmermans de acord? ■ După cum merg lucrurile, viitorul guvern va
fi unul al organizațiilor județene ale PSD, care se întrec în a-și propune
și susține candidații, indiferent dacă au habar despre obiectul viitoarei
lor munci ■ Băsescu se amuză în direct la TVR pe seama raportului
Comisiei parlamentare pentru investigarea alegerilor din 2009. Ce-au
constatat? - se întreabă el. Că niște oameni erau într-o sufragerie. Nici
măcar n-au reușit să stabilească cine era acolo... (Are dreptate! Cine
știe dacă nu cumva, prin bucătărie era și Ponta...) ■ Cel mai tare îl
amuză pe fostul președinte (căruia îi surâde ideea unei noi candidaturi,
dacă cea veche se anulează) formula găsită de Comisie: „grup
informațional organizat”! Au ajuns să copieze rechizitoriile DNA! ■ A
decedat, la 63 de ani, Veresztoy Atilla. A fost parlamentar, fără
întrerupere, din 1990 încoace și era considerat unul dintre cei mai bogați
politicieni români, cu o avere de peste 7 milioane euro ■ Era poreclit
„Drujba lui Dumnezeu” pentru afacerile sale cu cherestea din pădurile
Harghitei natale ■ Concurență mare pentru ocuparea posturilor vacante
de agenți de poliție: 3000 de candidați pentru 300 de posturi ■ La
Melbourne Simona Halep și-a asigurat încă o jumătate de milion de
dolari, prin calificarea în semifinalele Openului australian. Va da piept
însă cu cea mai puternică jucătoare din turneu, Angelique Kerber, pe
care dacă o va învinge își va dubla bursa După ce Juncker și
Timmermans - acești Stan și Bran ai Comisiei Europene - au transmis
în scris îngrijorările lor la București, Dragnea și Tăriceanu - acești
Păcală și Tândală ai guvernării - au răspuns obiectând că autorii
mesajului nu știu prea bine despre ce se vorbea în propoziție. Replica a
fost promptă: Ba știm! ■ Un veritabil dialog al surzilor din care lipsește
doar subiectul propriu zis ■ Ce anume vă îngrijorează de nu mai puteți
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dormi? Păi faptul că lupta cu corupția se încetinește din cauza
blestematelor de modificări de care ne tot vorbește colega voastră, miss
Macovei! ■ Care modificări? - întreabă ai noștri. Lasă că știți voi care
- zic ai lor. Și așa mai departe... ■ Culmea este că până și Băsescu a
ajuns la concluzia - după ce le-a buchisit cu creionul în mână - că cea
mai mare parte a modificărilor sunt necesare și aparent corecte ■ Dacă
mai era nevoie de vreo dovadă că abordările de la cel mai înalt nivel
european frizează uneori infantilitatea, aceasta ne este oferită chiar de
scrisoarea celor doi corifei, în care se propune ca eventualele modificări
la legile justiției să fie făcute prin... consens! Unde am ajunge dacă
legile s-ar face cum spune șeful Comisiei (probabil după ce și-a luat
doza de coniac prescrisă de medicul curant)? ■ O știre din presa
internațională dă de veste că Qatar-ul a achiziționat rachete S 400. Un
fel de „Patrioate” made in Rusia. Un documentar prezentat recent de
TVR despre primul război din Golf aduce mărturia unui înalt oficial de
la Pentagon care spune că nici una dintre rachetele „Patriot” furnizate
Israelului nu și-a atins ținta și că lansările erau exclusiv propagandistice,
ca să-l sperie pe Saddam și să-i încurajeze pe evrei ■ A încetat din viață,
la 101 ani, Neagu Djuvara. A avut o bogată carieră de scriitor și istoric
începută la... 73 de ani. A fost o legendă umblătoare prin studiouri și a
trecut, firesc și liniștit, în lumea de dincolo ■ Bodog a dat dovadă că nu
este doar ministru, dar și un bun medic, resuscitând un pasager de pe o
cursă aeriană, care se sufocase ■ Facerea noului Guvern avansează cu
tenacitate. Pentru ca Viorica Dăncilă să poată fi un bun „administrator”
- cum i-a fost precizată fișa postului - îi este dată ca ajutor Sevil
Shhaideh, în calitate de Secretar General al Guvernului ■ O petiție
semnată de 5000 de aderenți cere excluderea Monicăi Macovei din
Parlamentul European. Pentru motivele binecunoscute ■ Zi mare pentru
Simona Halep, care a făcut o partidă memorabilă în compania Angelicăi
Kerber, calificându-se în finala Openului australian. Este cea de-a treia
finală de Grand Slam pe care o joacă și prima pe care o poate câștiga ■
A luat naștere formula de guvern „organizațional” - rezultat din
propunerile și presiunile organizațiilor PSD cu liderii cei mai răzbătători



■ „Administratorul” Viorica Dăncilă va administra, în numele PDG-
ului bicefal o formulă multiplă ■ Compusă, mai întâi, din „miniștrii
bătuți în cuie”, moșteniți din precedentele Executive, care au trecut prin
două remanieri de premier: Grațiela Gavrilescu, Carmen Dan, Teodor
Meleșcanu, Mihai Fifor, Tudorel Toader, Petre Daea, Olguța Vasilescu,
Viorel Ilie, Victor Negrescu ■ Miniștri care au mai fost și au revenit:
Rovana Plumb, Ana Birchall, Viorel Ștefan, Eugen Teodorovici ■
Miniștri nou-nouți: Valentin Popa, Dănuț Andrușcă, Anton Anton, Radu
Oprea, Sorina Pintea, George Ivașcu, N. Burnete, Bogdan Cojocaru,
Ioana Bran, Bogdan Trif, Natalia Intotero ■ Au fost „zburați” sau au
demisionat de bună voie: Ciolacu, Stroe, Mișa, Laufer, Pop, Petrea,
Bodog, Petcu, Romașcanu, Dobre, Dunca, Păstârnac ■ A fost
desființat Ministerul pentru Dialog Social ■ Guvernul „Viorica” are 27
de portofolii și 4 vicepremieri ale căror responsabilități nu sunt prea
clare ■ A fost elaborată și „Biblia” guvernării - programul revăzut, din
care lipsește buclucașa taxă de solidaritate și în care se precizează
reducerea TVA la 18% din 2019 și introducerea impozitului pe venitul
global (fără termen) ■ Anul acesta nu se vor introduce noi taxe, ba se
va renunța la câteva, dacă va fi posibil ■ Se mai are în vedere creșterea
anuală a salariului minim cu câte 100 lei (150 pentru cei cu studii
superioare!) ■ Săptămâna viitoare, după votul din parlament (asigurat
prin suportul tradițional al „minorităților”) și validarea de către
președinte noul Executiv intră în producție ■ Cei interesați speră că va
fi și ultimul până la alegerile din 2020, deși până atunci mai sunt vreo
trei cicluri „tradiționale” de câte șase luni... ■ La Melbourne, Simona
Halep - epuizată de efort și de căldura insuportabilă din arenă - nu a
mai reușit să repete performanța din semifinală. A pierdut la limită, dar
s-a ales cu un cec de 1,2 milioane de dolari. Și cu o internare în spital
după meci ■ UDMR dă emoții Coaliției pentru votul de luni. Hunor
s-a exprimat în sensul că programul de guvernare al Cabinetului Dăncilă
ar fi fost scris la Ministerul Agriculturii, între două… beri! Daea a
replicat imediat, spunând că nu s-a mai îmbătat din 1974! ■ Tribunalul
București a admis în ultimul moment cererea DNA ca TelDrum să nu
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intre în insolvență, ca să scape de confiscări ■ Face valuri o declarație
mai veche a noului ministru pentru Diaspora, Natalia Antitero (pardon,
INTOTERO): „Să stea în țară! Să-și ia trei meserii și să muncească!”
Era vorba, bineînțeles, despre românii care se vor... pretutindeni ■
Reprezentantul României la ONU, Ioan Jinga, a fost ales președinte al
Grupului Ambasadorilor Francofoni! Bravo lui, măcar prin asta să ne
remarcăm, noi, o țară care are probleme cu... românofonii promovați în
funcții ministeriale ■ Forza Rossa a deschis cel mai nou showroom din
Europa, dedicat popularei mărci Ferrari. Este rodul muncii neobosite a
doctorului Bazac, cel pe care Năstase l-a făcut ministru al Sănătății ca
să-i aducă pe italieni în țară ■ Cel mai bogat membru al Cabinetului
Dăncilă este Ana Birchall. Are și două locuințe în America. Dacă va fi
nevoie... (AMBIDEXTRU)
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■ Debutul de săptămână coincide cu acela al celui de-al treilea cabinet
al Coaliției: 27 de miniștri, cu Viorica Dăncilă 29 (cel mai numeros
Executiv din Uniunea Europeană) au fost audiați în viteză de comisiile
parlamentare, au fost votați apoi în plen (de 282 parlamentari, suficient
de mult peste ce era necesar) și au depus jurământul la Cotroceni în fața
unui președinte înțepat, care le-a ținut un discurs copiat după cel de la
precedenta învestitură, în care a înlocuit doar „țopăiala fiscală” cu
„țopăiala guvernamentală” ■ Pe seară a avut loc chiar și o reuniune
informală la palatul Victoria, unde premierul a dat câteva sarcini urgente
între care și aceea ca Teodorovici să lămurească degrabă soarta
Formularului 600 ■ Nici una dintre precedentele echipe guvernamentale
nu a făcut, la lansare, o impresie mai penibilă decât aceasta. A părut -
în special la audieri - că avem de-a face cu niște cetățeni adunați de pe
drumuri și obligați să îndeplinească niște sarcini cu care nu aveau nimic
în comun ■ Cu excepția „nucleului” de miniștri care a rezistat celor
două remanieri, aproape toți ceilalți se înscriu într-un profil de agramați
picați din lună. Vor rămâne de poveste câteva dintre isprăvile lor din
această zi inaugurală („Facem prea mult caz de plagiate”; „Nu prevede
legea unde se pun ghilimelele”; „N-avem energie, nu se aprinde becul”;
„Minutul unui ministru e prea scump ca să călătorească”) ■ Motivul
pentru care selecționerul Dragnea a putut să prezinte un așa hal de
echipă, cu care vrea să joace în campionatul european, este simplu și a
fost exprimat de Băsescu (bun cunoscător al modului în care se face o
echipă improvizată, de pe vremea când o propunea el pe dra Pârvulescu
să fie ministru al integrării europene): este un guvern TRIBAL! În care
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Trofeele lui Dragnea

fiecare „trib” județean și-a împins niște reprezentanți, din ce se afla pe
lângă casă! ■ Dar lasă că nici programul de guvernare nu e mai breaz:
a adunat tot ce n-au făcut Grindeanu și Tudose și a împins termenele
spre finele ciclului electoral ■ Că noii miniștri au spus o grămadă de
lucruri trăsnite nu mai e de mirare. De mirare e că unul vechi a pus pe
piață gogomănia anului: vom produce, pe banii noștri și cu priceperea
noastră, un... submarin! Ce să facem cu el? Probabil că sătul de rachete
Patriot și de transportoare Piranha Fifor și-a pus la lucru imaginația ■
Guvernarea Dăncilă începe sub cele mai proaste auspicii: cu întârzieri
și rectificări de programe, cu confuzii legislative, cu amatorism
managerial și cu tradiționala fractură dintre puterile statului... ■ Una
dintre primele măsuri luate de noul premier a fost decizia de renunțare
la serviciile SPP. Este consecința acuzațiilor pe care Dragnea i le-a adus
lui Lucian Pahonțu, că ar fi transformat instituția într-un serviciu de
culegere de date despre demnitari pe care le pune la dispoziția „statului
paralel”. Pahonțu este „personajul veninos” care i-ar fi influențat pe



Grideanu și Tudose în tentativele lor de disidență ■ Teodorovici
constată, la preluarea mandatului de la Finanțe, că principala problemă
a României o constituie „partea birocratică”. Abia acum a aflat și el
acest lucru, deși s-a împiedicat de ea de fiecare dată când a mai fost
ministru, dar mereu s-a ridicat și a mers mai departe ■ România a fost
somată de Comisia Europeană pentru depășirea limitelor de poluare în
câteva orașe, urmând a fi sancționată cu amenzi uriașe în caz de
nerezolvare a situațiilor respective. Doamna ministru Gavrilescu nu a
avut timp să meargă la întâlnirea cu comisarul european de Mediu și a
trimis acolo un secretar de stat ■ Ne pregătim temeinic pentru războiul
pe care l-a anunțat ambasadorul american Klemm. MApN a achiziționat
173 de camioane militare IVECO, pentru 128 milioane lei. Nu demult
le produceam chiar noi într-o fabrică din Brașov care a fost transformată
în cartier rezidențial. Erau bune, căci le mai și exportam ■ Tăriceanu
observă un veritabil „asalt al statului paralel”, odată cu punerea în
funcțiune a noului guvern. Sunt mobilizate toate rezervele pentru
contraatac: una dintre acestea este Vâlcov, care a fost numit secretar de
stat la cabinetul premierului, unde lucrează în pauzele dintre audierile
la instanțe în dosarele sale de corupție ■ Veste mare: procurorul Mircea
Negulescu-Portocală a fost exclus din magistratură, după luni bune de
la dezvăluirea abuzurilor făcute pe la DNA Ploiești. În mod curios,
nimeni nu răspunde pentru faptele acestuia - dintre cei care l-au
coordonat și cauționat! ■ Curtea Constituțională a soluționat sesizările
pe a doua lege a justiției, în care a constatat că sunt neconstituționale
doar câteva sintagme ■ Deși la audieri s-a declarat nemulțumit că se
face atâta caz pentru niște... ghilimele, pe care legea nu precizează unde
ar trebui puse, noul ministru al Educației lansează o ofensivă împotriva
plagiatului. A dat un ordin prin care se manifestă „toleranță zero” față
de abaterile la etică, scop în care masteranzii și doctoranzii vor trebui
să facă cursuri de etică și integritate ■ Piața auto a depășit pentru prima
dată nivelul de dinainte de criză: s-au vândut anul trecut 150.000 de
mașini! Rablele din Europa să trăiască! ■ De la Bruxelles, Iohannis
transmite că legile justiției sunt „intangibile”. Cu alte cuvinte, nici cu o
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floare nu poți să le atingi. Juncker încearcă să-i cânte în strună, afirmând
însă că ar trebui totuși schimbate, dacă au fost atinse. Adică să nu
rămână așa cum le-a schimbat parlamentul, pentru că vor crea probleme
și la MCV și la Schengen. Acestea ar trebui atinse și aduse la o formă
în care să nu afecteze lupta împotriva corupției ■ Noroc că Curtea
Constituțională a depistat niște sintagme neconstituționale prin
modificări iar parlamentul care le-a adoptat va trebui acum să le
modifice! Și așa ieșim din cercul vicios al modificării/nemodificării
legilor ăstora buclucașe ■ În concluzie: intangibilele legi ale justiției
vor fi schimbate. Schimbarea schimbării! ■ Soluția asta neașteptată îl
mulțumește și pe Dragnea dar și pe Iohannis, care constată că, deși
schimbate, legile nu mai afectează independența justiției și rolul său
propriu în numirea magistraților. Acesta fiind de fapt scopul pentru care,
mărturisește președintele, se agită foarte mult, deși unii par să nu vadă
acest lucru ■ Abia pus în funcțiune, guvernul se reorganizează prin
comasarea unor ministere și prin trecerea unor segmente de la un
minister la altul. Totul în ideea unei funcționări optime. Adică mai bune
decât în vremea predecesorilor ■ Premierul Dăncilă a transmis că nu
are nevoie de protecție SPP și că se va descurca ajutată de băieții de la
Internele colegei Carmen Dan, mult mai discreți decât aceia ai lui
Pahonțu ■ În ciuda semnalului lui Dragnea, câțiva reprezentanți ai
celuilalt stat paralel cu statul paralel nu par dispuși să renunțe la
serviciile de specialitate. Printre aceștia se numără... Grindeanu și
Tudose, dar și Toader ■ Doamna Dăncilă a centralizat acțiunile cu risc
de infringement și a ajuns la un îngrijorător total de 55! Nerezolvate,
acestea vor însemna amenzi mai mari decât sumele accesate ■ Nu este
prea limpede nici soarta formularului 600. În timp ce Teodorovici îl dă
drept mort și îngropat, Dăncilă îl amână în ideea comasări lui cu un
altul - 200 ■ La Parlament se fac socotelile post-Tudose. Bădălău, care
se cam dăduse cu protestatarii, a fost înlocuit de la vicepreședinția
Senatului (unde abia se mutase în cel mai mare birou, cel care fusese
pregătit pentru Elena Ceaușescu) cu Țuțuianu, care pare să-și fi ispășit
păcatele pentru care a fost schimbat de la Apărare. S-a găsit de lucru și
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pentru Pop - șefia comisiei de Educație, de unde Cati Andronescu a fost
dată jos, pentru că a mișcat în front la ultimele evenimente ■
Președintele Comisiei Europene, Juncker, a făcut o declarație în care
pare că îl citează pe Gică Hagi: „Am luat cunoștință că am fost
dezinformat, dar vreau să vă spun că sunt bine informat!” ■ Este vorba,
bineînțeles, despre legile justiției. Ale cărei modificări vor fi modificate
■ Dosarul Microsoft face implozie! Șapte foști miniștri au scăpat de
acuzații pentru că DNA a constatat că faptele lor s-au prescris. Și nu de
azi, de ieri, ci din 2014, la zece ani de la comiterea prezumtivelor fapte.
De ce a fost nevoie de patru ani ca să-și dea seama? ■ Vinovăția ar
aparține procuroarei Mihaela Iorga Moraru, cea aflată la cuțite cu șefa
instituției. Un soi de acar Păun...■ Curtea Constituțională a respins
sesizarea liberală în legătură cu legea ANI care anulează interdicțiile
aplicate persoanelor aflate în conflict de interese ■ Ziua cuțitelor lungi
în parlament: Daniel Zamfir a fost eliminat de la șefia Comisiei
economice de către Orban, în favoarea unui fost bancher, Câțu, exact
în ziua în care urma să se discute o spinoasă reglementare a IFN-urilor
și a comisioanelor exorbitante practicate de acestea ■ Înalta Curte
admonestează DNA pentru că nu a trimis în judecată dosarul Gigină, în
care Gabriel Oprea e acuzat în calitate de... pasager în mașina căreia îi
deschidea drumul polițistul motociclist. Oricât de antipatic ți-ar fi fostul
vicepremier al lui Ponta, acuzația asta este scoasă din joben ■ Clasarea
dosarului Microsoft este bomboana de pe tortul eșecurilor DNA din
2017: 130 de achitări, care de care mai spectaculoase! Se apropie
bilanțul instituției, care în ultimii ani a fost transformat într-un soi de
sărbătoare națională, și va fi interesant de văzut cine se va mai înghesui
să participe la omagierea Codruței Kovesi ■ Eliminarea lui Tudose a
purtat noroc familiei regale: a reușit să rămână în Palatul Elisabeta
plătind chirie din banii pe care-i va primi ca pensie din partea statului
pentru orfanii regali ■ Tăriceanu este de părere că SPP ar trebui să treacă
sub umbrela Ministerului de Interne. Asta ca să-l lipsească pe Iohannis
de „garda pretoriană”? ■ Bomba clasării dosarului MICROSOFT își
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împrăștie schijele în jur. Cea mai lovită este procuroarea care l-a
înstrumentat, Mihaela Moraru Iorga, din a cărei neglijență (credea că
se prescrie abia în 2019) au scăpat de pedepse șapte foști miniștri ■
Codruța Kovesi se consideră Albă ca Zăpada și dă vina pe faptul că
magistrații calculează altfel termenele de prescripție decât procurorii ■
Toader nu ratează prilejul de a da o sentință: este o gravă neglijență
managerială! ■ Dar tot nu se hotărăște să spună ce sancțiune îi dă
managerului ■ Iar acesta zice senin că nu-și poate da demisia
oridecâteori se clasează vreun dosar. Ar fi prea des ■ Vine și ora
adevărului lefurilor de după revoluția fiscală. Dacă este aproape sigur
că destul de multe nu se măresc, altele vor scădea cu siguranță. Cele
mari, peste cea a președintelui, care va scădea și ea, rămânând totuși
cea mai mare. 3% dintre bugetarii de lux vor încasa mai puțin de anul
acesta ■ Palatul Elisabeta, construit cu banii statului, ar putea fi pus la
dispoziția familiei regale (în ciuda avizului negativ dat de Guvernul
Tudose) pentru o chirie ce urmează a fi calculată în funcție de suprafață
și locație. La cursul pieței aceasta ar putea fi de 60.000 euro pe lună,
dacă proiectul de lege Dragnea/Tăriceanu nu va fi validat. În caz contrar
familia va primi de la stat banii de chirie și de întreținere pentru
următorii 40 de ani ■ Cine a crezut că ministrul Fifor a făcut o glumă
cu submarinul său s-a înșelat. Consecvent în enormitatea emisă
(asemănătoare celei despre metroul de Otopeni pe care Stroe îl termina
în 2020) ministrul plusează: nu unul, ci trei vom avea și le vom face în
țară! Pentru cel deja existent - Delfinul, care nu s-a mai scufundat de
22 de ani - nu se găsesc bani să se cumpere baterii ■ Succes pe piața
financiară: România a reușit să împrumute 2 miliarde de euro prin
lansarea de obligații pe termen mediu și lung. Este jumătate din cât
aveam nevoie ■ Ion Iliescu îl contrazice tăios pe Dragnea: SPP nu are
ce să caute la Interne. E bine acolo unde e și își face treaba. Știe asta
pentru că îi asigură protecție de 28 de ani! (AMBIDEXTRU)
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■ Majorările salariale se simt mai ales în buzunarele și conturile celor
cu lefuri mari. Parlamentarii au câștigat dintr-un foc câte 800 de lei, în
timp ce dascălii suplinitori aduc de acasă. Masa bugetarilor, căreia i s-
au indus așteptări majore, clocotește preventiv de nemulțumire. Țapul
ispășitor este celebrul transfer al taxelor către angajați ■ Dragnea își
mobilizează colaboratorii să meargă pe la televiziuni ca să explice că
lucrurile nu stau așa cum par ■ Continuă sfada de mahala dintre
Dragnea și Ponta. Primul se plânge că nu are suficienți bani ca să-și
copieze dosarele de la instanțe, iar fostul său prieten se oferă să-i dea el
suma necesară pentru copia declarației în care pretinde că nu l-a turnat,
ci doar a spus că acesta l-a invitat la Belina ■ De parcă clasarea
dosarului Microsoft nu ar fi fost suficientă pentru a face de râs DNA, a
mai fost clasat și dosarul IPRS, al lui Hayssam. Tot pe mâna Mihaelei
Iorga ■ Codruța Kovesi a făcut din DNA moșia ei - răbufnește Băsescu,
al cărui nepot tocmai a fost condamnat la trei ani închisoare pentru trafic
de influență. Trebuie dată afară până nu compromite de tot instituția ■
Dragnea a dezvăluit ce a discutat cu Iohannis la Cotroceni, după
investirea guvernului: l-a informat despre dezinformările pe care Angela
Cristea, șefa reprezentanței CE la București, i le transmite lui Juncker,
punându-l pe acesta în situații penibile. Madam Cristea e membru de
bază al echipei de patrioți condusă de Monica Macovei ■ Scandal la
Muzeul Țăranului Român, locație neinspirat aleasă de Tudor Giurgiu
pentru a-și prezenta filmul „120 de bătăi pe minut”, premiat la Cannes,
dar considerat de susținătorii familiei tradiționale ca un manifest de
propagandă homosexuală. S-a lăsat cu huiduieli și proteste care au
întrerupt proiecția ■ Face vâlvă accidentul provocat de un cuplu de
drogați care se băteau în mașină, în plină viteză. Drogul la volan devine
mai frecvent - și mai periculos - decât alcoolul ■ Tsunami-ul legii
salarizării „unitare” lovește năpraznic chiar și pe acolo unde nu a ajuns
încă pe fluturașii de leafă. În timp ce parlamentarii habar nu au cu cât
le-au crescut salariile, angajații part time din educație și sănătate trebuie
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să aducă bani de acasă ■ Bine zice o îngrijitoare de la o școală: de ce să
muncesc doar pentru contribuția la stat? Nu stau mai bine acasă, pe
ajutoare, la care nici nu se percep contribuții? ■ Trimisă de partid să
dea explicații la TV, Olguța s-a chinuit preț de o oră să convingă lumea
că dacă unii iau mai puțini bani, de vină sunt sindicaliștii care n-au știut
ce și cum să ceară. Cât despre polițiștii rămași cu goluri în buzunare,
ăia au crezut că sporurile temporare pe care le-au primit vor fi
permanente. Ghinionul lor! ■ Guvernul se gândește însă serios, cu toate
capetele de care dispune, să găsească o soluție prin care cei care au
pierdut bani (nu e vorba de cei cu lefuri prea mari) să-i poată recupera
cumva ■ Deși i-a scăzut și lui leafa, președintele Iohannis s-a dus pe
cont propriu (cu sau fără sepepiști? Aceia tot pe contul său propriu?)
într-o scurtă vacanță discretă. Ca un făcut, l-a dat de gol o româncă care
a dat nas în nas cu cuplul prezidențial la un hotel de cinci stele din
Teneriffe ■ Pentru că 19 militari români au rămas cu sechele de stres
posttraumatic, Armata vrea să angajeze 50 de psihologi. Probabil și
pentru ce va urma ■ Începe să se lămurească misterul intenției

Bagheta magică
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ministrului Fifor de a achiziționa submarine: probabil că vrea să se
folosească de ele pentru a căuta drona submarină pe care operatorii au
pierdut-o acum opt luni în Marea Neagră. Eșec în legătură cu care
ministerul a mers pe burtă până deunăzi ■ După metroul de Otopeni al
lui Stroe, vom circula și cu TGV-ul de Budapesta al lui Meleșcanu! În
întâlnirea pe care a avut-o cu omologul său maghiar, ministrul nostru
de Externe s-a declarat de acord cu o viitoare linie de tren de mare viteză
care să lege Clujul de Budapesta. Ba chiar a plusat, aducând-o până la
București! Singura problemă e că noi nu știm când și de unde vom face
rost de banii pe care ungurii i-au alocat deja pentru pre-fezabilitate ■
George Maior, fostul director de tristă amintire al SRI și fericit actual
ambasador la Washington, a dat o raită prin țară, dar a evitat să dea ochi
cu Comisia SRI care îl invitase ca să dezlege împreună unele dintre
misterele Cinei lui Oprea ■ Că Dragnea și Tăriceanu, când își pun ceva
în cap o fac temeinic, nu mai e un secret. O dovedește faptul că nu vor
doar să ofere un adăpost orfanilor regali, cazându-i în sezonul rece la
Palatul Elisabeta, ci să confere un statut oficial, de instituție a statului,
Casei Regale. Și fondurile aferente de la buget ■ Schimbul cotidian de
amabilități dintre Ponta și Dragnea a luat o zi de pauză, spre disperarea
canalelor de știri ■ Scandalul preventiv al majorării salariilor crește pe
măsură ce se apropie termenul confruntării contabile. Se bat cap în cap
două estimări privind numărul celor care prin majorările astea vor
pierde bani: Guvernul zice că doar 3%, în timp ce sindicatele vestesc o
apocalipsă de 80% ■ Devine însă tot mai evident faptul că mult
trâmbițatele majorări programatice erau de fapt compensații pentru
transferul contribuțiilor ■ Majorarea (temporară) de 40% de care au
beneficiat 8000 de polițiști până la sfârșitul anului nu a făcut parte din
program. S-a renunțat la „sporul de permanență” care stimula statul
acasă - zic șefii din M.I. ■ Colocviul surzilor la Parlamentul European.
„Dezbaterea” organizată de „verzii” în căutare disperată de popularitate,
pe tema independenței justiției din România (în prezența a doar vreo
40 de eurodeputați, din totalul de 750!), nu a fost altceva decât o
hârjoană politicianistă în care nimeni nu era interesat de ce spun ceilalți.
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O manifestare generată de o „îngrijorare” interesată ■ BNR majorează
din nou dobânda de referință, de la 2 la 2,5%. Isărescu zice că în felul
acesta vrea să „juguleze” inflația care se manifestă pe fondul mai multor
bani cheltuiți fără nevoi reale, în detrimentul economisirii ■
Bombardată din toate părțile pentru managementul lamentabil care
reiese cu fiecare achitare sau închidere de dosare pe marginea cărora s-
a făcut mare tam-tam, Codruța Kovesi vrea să iasă din încurcătură în
stilul clasic al aruncării pisicii moarte în alte curți, dând vina pe cei care
nu au făcut nimic până când a pus ea mâna pe dosarul pe care, din
păcate, nu a mai avut timpul necesar să-l soluționeze. Este vorba,
bineînțeles, de Microsoft ■ Ar avea însă ocazia să se revanșeze
punându-și procurorii la treabă în dosarul Aeroportului Otopeni, pe care
tocmai l-a primit de la Corpul de Control al Guvernului, care colcăie
de găinării și de furtișaguri nerușinate. Angajații de top ai aeroportului
în care de doi ani nu s-a mai făcut nici o investiție au cheltuit saci de
bani plătind oameni care nu dădeau pe la serviciu sau organizând
„cursuri de perfecționare” pe la Las Vegas, Melbourne sau Thailanda.
E drept că aici nu-ți mai poți face aceeași publicitate ca atunci când pui
în cătușe un politician abuziv ■ Curtea de Conturi a semnalat faptul că
România a pierdut 7 miliarde de euro în 5 ani practicând cele mai mici
redevențe (doar 3%), nemajorate din 2008. Pentru resurse naturale
neregenerabile ■ În timp ce proiectul de lege menit să reglementeze
fenomenul înstrăinării celei mai prețioase resurse - pământul - zace prin
sertarele parlamentului, 40% din suprafața arabilă a țării a ajuns pe
mâna străinilor care au cumpărat ieftin și arendează acum scump ■ O
lege pusă pe piață fără simulări și fără evaluarea implicațiilor dă bătăi
de cap guvernanților. Gândită ca o simplă compensație a transferului
obligațiilor de plată, a fost popularizată ca o generoasă majorare de
salarii - lucru care nu se întâmplă în toate cazurile ■ Importante
segmente bugetare au rămas descoperite sau sunt afectate negativ, astfel
încât în loc de de satisfacții și recunoștință, generează ample
nemulțumiri ■ Guvernul Dăncilă e obligat să cârpească din mers, cu



40 /  AMOS News

soluții temporare. Handicapații, zilierii și IT-iștii vor fi compensați pe
seama statului sau a angajatorilor privați ■ La fel ca și cei 1,2 milioane
de angajați part time: diferențele vor fi achitate de stat bugetarilor și de
patroni, privaților. Patroni care vor considera mai convenabil să
plătească la negru decât să urmeze exemplul păgubos al statului ■ Un
domeniu în care creșterile vor fi, totuși, „semnificative” - apreciază noul
ministru, este Sănătatea, unde se va ajunge la salarii de 4000 euro. E
drept, în cazuri puțin numeroase ■ De parcă privații nu ar avea și așa
destule probleme cu dările, vine doamna Dăncilă și îi somează - pe cei
cu mai mult de 50 de angajați - să aibe și un expert în... egalitatea de
șanse! Plătit, bineînțeles. Dar de ce nu și unul specializat în
discriminare? Sau altul, în relații interetnice? ■ Noul purtător de cuvânt,
un fost cititor de prompter de la B1TV, o contrazice însă pe șefa sa și
nuanțează: nu e obligatoriu, dar e recomandabil! ■ Proaspătul consilier
al doamnei Dăncilă, expertul în mită în cimitire, Darius Vâlcov, a fost
condamnat la 8 ani închisoare pentru luare de mită. Oare nu ar putea fi
amânată executarea până când se pune la punct programul de guvernare
pe care l-a moșit? ■ Naivul de Tudorel Toader s-a dus la Parlamentul
European, pentru dezbaterea organizată de Monica Macovei prin
prietenii săi „verzi”, crezând că acolo se dorea „aflarea adevărului” în
privința legilor justiției. Adevărul se știa foarte bine, dar ce să facă cu
el echipa de patrioți Macovei-Preda-Ungureanu? ■ Scandaluri în serie
la Muzeul Țăranului Român, care și-a propus să familiarizeze populația
de la sate cu filosofia minorităților sexuale, prin proiecții de filme cu și
despre homosexuali. Adepții „familiei tradiționale” au protestat
vehement, făcând uz de dreptul de a-și exprima opiniile, de care au
beneficiat și creatorii respectivelor opere de artă ■ Elena Udrea a fost
exmatriculată de la facultatea de Teologie din Cluj, pentru inactivitate.
A motivat că numai de aprofundarea doctrinei creștine nu-i arde acum,
în plină epocă a principiului „dinte pentru dinte”...■ Tudorel Toader dă
asigurări că imediat ce va primi rapoartele de la DIICOT, DNA și
Parchetul General, va veni cu ele în fața camerelor reunite ale
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Parlamentului, făcând și propunerile aferente. Între care cea mai
așteptată este cea care o privește pe șefa DNA, în contul căreia s-au
adunat cam multe semne de... întrebare ■ Dezvăluiri recente despre
dosarul Microsoft o pun pe aceasta într-o situație cel puțin delicată - în
special amănuntul că „echipa” Maior-Coldea-Ghiță-Ponta l-a trimis la
ea pe Dinu Pescariu ca să „discute” speța ■ Isărescu ne avertizează că
inflația va crește, ajungând prin aprilie la 5%. BNR a modificat și
prognoza anuală, de la 3,3 la 3,5% ■ Primarul din Iași, Mihai Chirica a
fost exclus din PSD din motiv de fluierat repetat în biserică: exprimarea
publică de critici neprincipiale la adresa șefului Dragnea ■ Elena Udrea
nu a fugit din țară, cum s-a zvonit. A plecat pur și simplu, în Grecia
(dacă voia putea să meargă și în Costa Rica) pentru un tratament la o
clinică. Se spune că ar dori să devină mămică, iar în țară nu prea
reușește... (AMBIDEXTRU)
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■ Scandalul săptămânii acesteia a izbucnit duminică seară în studiourile
a două televiziuni în care au fost dezvăluite - direct din București și prin
telefon din Belgrad - metodele dubioase prin care procurorii DNA
Prahova își fac dosarele, cu denunțuri obținute sub presiune, martori
mincinoși și probe măsluite ■ Cel puțin asta a reieșit din declarațiile și
din interceptările oferite de Vlad Cosma și Sebastian Ghiță, unul
condamnat la 5 ani închisoare, iar celălalt fugit din țară ■ Au fost
prezentate probe care pot conduce spre concluzia unor activități de
cercetare ilegale și abuzive ■ De cealaltă parte, șeful DNA Ploiești,
procurorul Onea, se jură că oamenii lui (dintre care face parte și celebrul
Negulescu- Portocală) sunt curați ca lacrima și nici prin cap nu le trece
să întineze nobilele idealuri ale anticorupției cu metode specifice
infractorilor ■ Iar reacția celor doi penali nu ar fi altceva decât o
tentativă de șantajare și intimidare a autorităților - lucru care ar reieși
din niște interceptări recente în care este descrisă pregătirea celor două



emisiuni TV ■ Pe plan mediatic, disputa se duce între televiziunile Pro-
Ghiță&Cosma (Antena 3 și România TV) și cele Pro-DNA (Digi 24 și
B1TV) ■ Față de grozăviile dezvăluite, Puterea nu are altă soluție decât
să apeleze la... Justiție! Adică la ministrul Toader, pe care premierul
Dăncilă l-a convocat să se întoarcă urgent din Japonia pentru a face
curat în ograda parchetului ■ Ezitantul Toader, care ne tot plimbă de
anul trecut cu promisiunea unei soluții, pare de data asta hotărât să
propună președintelui demiterea Codruței Kovesi. Pentru că asta e tot
ce poate să facă ■ Îngrijorat probabil de soarta protejatei sale,
ambasadorul american Klemm s-a invitat la palatul Victoria unde a
discutat cu doamna Dăncilă cu totul alte probleme, după cum reiese din
comunicatul oficial. Cum ar fi, de pildă, îngrijorarea manifestată de șefa
guvernului român față de situația bursei din New York ■ Ca să vezi cum
se scrie istoria recentă: când Biriș, de la Finanțe a propus - în mandatul
lui Cioloș - transferul obligațiilor de plată către angajați, cine a sărit de
doi coți, strigând ca din gură de șarpe că este o măsură criminală și o
adevărată trădare de țară? Aceeași domni politicieni care astăzi laudă
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virtuțile și beneficiile acestei măsuri: Dragnea, Dobre, Gavrilescu,
Codrin și - ultimul pe listă, cu voia dv - Ponta! ■ Un post TV (nu spui
care) a primit indicația să mai tempereze popularitatea de care se bucură
ministrul Daea și să-i arate pisica! O anchetă dură făcută de redactori
PROmițători i-a demascat pe funcționarii unor agenții de-ale MADR-
ului care stau în birouri în loc să mișune pe câmp! ■ Ancheta asupra
alegerilor prezidențiale din 2009, prezentată în Parlament, este probabil
cea mai comică producție literară de ficțiune a aleșilor care au
descoperit prin deducții și suspiciuni rezonabile că scrutinul a fost
fraudat de un grup infracțional strâns în acest scop în sufrageria lui
Oprea ■ Ce s-a gândit Olguța, ca să scape de vreun milion de pensionari
cărora să nu trebuiască să le mai indexeze pensiile? Că aceștia, neavând
stagiul minim de cotizație de zece ani, pot fi transferați în categoria
asistaților social! ■ La o întâlnire cu ministrul Sănătății, unui sindicalist
i s-a făcut rău și a intrat în stop cardio-respirator. A avut noroc că nu
era la o întâlnire cu ministrul Educației, unde i s-ar fi putut recita un
requiem... ■ Continuă controversele pe seama despre abuzurile
procurorilor ploieșteni, făcute de cuplul Cosma-Ghiță. DNA nu oferă
explicații și acuză intenția unor șantaje ■ Toată lumea așteaptă cu
emoție revenirea din Japonia a ministrului Toader, deși soluția
presupusă nu va rezolva nimic, totul depinzând de președintele Iohannis
■ Cunoscute fiind aprecierile sale față de activitatea (discutabilă) a
instituției, nimeni nu se așteaptă să valideze o eventuală propunere de
demitere a Codruței Kovesi ■ Curtea Constituțională lucrează din greu
pe textul modificărilor la legile justiției în care se găsesc suficient de
multe erori. Deși, pe fond, modificările sunt OK, au nevoie de corecturi.
Cum ar fi aceea de organizare a CSM, în care trebuie corectată
prevederea care spune că șeful Consiliului este de drept un judecător,
alegerea acestuia trebuind să revină plenului (judecători plus procurori)
■ Veritabilă „Gica Contra”, fosta șefă a ÎCCJ și actual judecător
constituțional, Livia Stanciu, face cu regularitate opinie separată față
de deciziile majorității, în ideea de a consolida statutul democratic al



instituției în care se acomodează cu dificultate ■ Nici modificările aduse
Legii Educației nu s-au dovedit a fi constituționale, drept care Curtea
le-a returnat la Parlament ■ Ministrul Șova, fost la Telecomunicații,
acum la Transporturi, a găsit cea mai bună soluție de a colabora cu
presa: răspunsul în dodii! Întrebat când va fi dat în folosință un segment
de autostradă, a răspuns: când va fi gata! În felul acesta nu poate fi tras
la răspundere ■ Contrabandiștii de țigarete sunt foarte inventivi. Altfel
n-ar rezista pe... piață! Ultima lor găselniță este drona! Astfel trec
importante cantități de tutun neimpozitat pe deasupra... nasului
vameșilor ■ Cine și-a imaginat că Codruța Kovesi mai are o urmă de
bun simț s-a lămurit definitiv. Nimic! Nada! Niente! Conferința sa de
presă a fost o litanie fără cap și fără coadă, răsucită în jurul unei idei
fixe: procurorii săi procedează corect și nu fac nimic ilegal! Sunt niște
adevărate icoane ale justiției ■ Ea însăși s-a plasat în centrul acestui
truism: nu a trimis nici un mail insultător către procurori! Spusele ei au
fost falsificate și montate cu softuri sofisticate în așa fel încât să reiasă
exact inversul celor enunțate ■ Tot ce s-a întâmplat în ultima vreme nu
e altceva decât o imensă conspirație și o tentativă de șantaj a penalilor
împotriva unei instituții fără pată ■ Pe un asemenea demers orice
comentarii sunt de prisos. În fața valului copleșitor de de acuze - poate
unele false, dar și multe susținute de probe evidente - Sfânta Codruța a
adoptat politica struțului, punând vechea sa placă: noi ne facem treaba!
■ Deloc întâmplător, încă șefa DNA a convocat această conferință de
presă exact cu o zi înainte de revenirea în țară a ministrului Toader, cu
decizia în buzunar ■ Rândurile susținătorilor săi s-au rărit considerabil,
nici măcar canalele media care o cauționau sistematic
nemaipronunțându-se în favoarea sa. Revine ca un soi de refren ideea
unei demisii înaintea demiterii ■ „Justiția se află sub un asalt!” - este
strigătul disperat al celei care confundă ansamblul sistemului cu propria
sa bucătărie profesională ■ Cuvântul de ordine al conferinței de presă
a fost „nu”. Un „nu” fără nuanțe și fără argumente ■ Dacă problematica
dreptului în statul de drept pare mai complicată ca oricând, economia
este zona în care lucrurile par să fie mai clare. România a înregistrat în
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2017 cea mai mare rată de creștere economică - 7%. Mai mult decât
China! ■ Dacă este adevărat, ar trebui să curgă lapte și miere pe șoselele
neasfaltate ale țării. Nici pomeneală însă de așa ceva. Desigur, a crescut
consumul, și de lapte, și de miere (mai ales din import), dar acest lucru
nu se răsfrânge asupra nivelului general de trai. Mâncăm mai mult, dar
asta nu înseamnă că ne merge mai bine. Mai ales că inflația își arată
colții: 4,3% în ianuarie. Și amenință să mai crească - ne asigură însuși
Isărescu ■ Curtea Constituțională a declarat guvernanța corporativă
neconstituțională. Este procedeul acela prin care Guvernul Cioloș a dorit
să scape de șefii de instituții moșteniți de la Ponta. Unul dintre ultimele
efecte ale guvernanței este înlocuirea - după 10 ani în care a ținut CEC
Bank între primele șase instituții bancare - a lui Radu Grațian Ghețea ■
Amânarea dubioasă a votului pentru desființarea Academiei lui Oprea
(ASSN), propusă de Băsescu, îl face pe aceasta să creadă că Dragnea
are niscai interese în menținerea acestei struțocămile academice ■ Unde
dai și unde crapă! Ceea ce ar fi trebuit să fie o „execuție publică” a
Codruței s-a transformat într-un triumf parțial al acesteia. Gestul
considerat imprudent al organizării primei sale conferințe de presă din
carieră într-un moment mai mult decât delicat s-a concretizat într-o
prestație dibace: șefa DNA a mințit cu sânge rece vreme de aproape
două ore, privindu-și în ochi anchetatorii și negând orice acuzație!
Această tărie de caracter i-a impresionat pe unii dintre aceia care se
îndoiau de ea și a făcut ca meciul mediatic, în dezavantajul ei la acel
moment, să se echilibreze ■ Totul părea să depindă de acum de ministrul
Toader, rechemat de urgență pentru a-și exercita prerogativele ■
Caravana presei de investigație s-a mutat la Ministerul Justiției unde
ministrul a procedat mai întâi, precaut, la eliberarea căilor de retragere,
după ce a anunțat că ceea ce va urma va fi doar o declarație de presă ■
Asta a și fost: cu blândețea-i cunoscută, a făcut un scurt raport al
misiunii sale japoneze, care viza binele material al justiției cu sprijin
de la Banca Mondială ■ Apoi a ținut să reamintească statutul său de
independent într-un guvern politic, sfârșind prin a lăsa asistența „mască”



prin anunțul că-și va dezvălui intențiile abia săptămâna viitoare! ■ Toate
speranțele presei, pusă la grea încercare, s-au transferat la Palatul
Cotroceni unde absentul (de vreo două săptămâni) președinte a anunțat
că va avea ceva de spus la ceas de telejurnale de seară ■ Bronzat și cu
un aer detașat, Iohannis a ținut să sintetizeze situația într-o propoziție:
„Niște penali vor să discrediteze DNA!” ■ „Cunoașteți opinia mea
despre DNA?” - a întrebat retoric președintele. „Face o treabă foarte
bună!” ■ Nici un cuvânt despre modul în care gașca de procurori de la
Ploiești se concurează cu gașca locală de penali. Practic, cu aceleași
metode ■ Calmul olimpian al șefului statului a fost șifonat în sesiunea
de întrebări în care „0 anumită parte a presei” l-a înghesuit cu chestiuni
incomode, reparate cu grăbire de emisarii celeilalte părți ■ Involuntar,
președintele l-a plagiat pe Iordache cu replica „altă întrebare?” ■ A
reieșit, totuși, din această conferință, o „știre” - vorba unui comentator:
în aceeași după amiază președintele primise vizita premierului Dăncilă
și a „penalului” Liviu Dragnea, cu care discutase despre... proiectul de
țară și despre centenar! Cestiuni arzătoare... ■ Mare zarvă se face pe
seama unei declarații a premierei Dăncilă care și-a exprimat, de fapt,
îngrijorarea față de starea de sănătate a unor europarlamentari români.
În calitatea sa de fostă colegă este foarte probabil ca doamna Dăncilă
să fi sesizat niște simptome specifice autismului și, înainte de a o certa
și amenda, ar fi bine ca CNCD-ul să consulte niște medici de specialitate
care își pot da seama dacă, într-adevăr, Monica Macovei și Cristian
Rizea suferă de această maladie (și ar trebui tratați), sau nu ■ Jignit de
acuzele lui Dragnea, Ponta s-a dus la DNA și a cerut o adeverință că nu
e turnător și că fusese chemat doar în calitate de martor. I-a scăpat însă
porumbelul, că știa de „blaturile” fostului său prieten încă din 2015,
situație în care ar putea fi anchetat pentru tăinuire ■ Șeful NATO, Jens
Stoltenberg, ne avertizează că suntem în raza de acțiune a rachetelor
nord-coreene. Asta ca să nu ne pară rău că am dat bani pe rachetele
Patriot de la Trump ■ După ce s-a calificat în semifinala turneului de la
Doha, Simona Halep s-a retras înaintea finalei cu Muguruza, motivând
o accidentare și făcându-și astfel timp pentru noul său admirator, șeicul
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arab patron al PSG, fermecat de noul său echipament Nike ■ Postul
TVR 1 care ne învață limba română cade și el în păcatul
agramatismelor. Realizatoarea emisiunii ”Lumea azi” a vorbit despre
„declarații beligerante” în loc de „declarații belicoase” ■ La sfârșit de
săptămână, proteste la Cotroceni și la DNA. Protestatarii - nu contează
câți - își exercită dreptul de a cere demisia „nașului” șefei DNA și a
Codruței Kovesi însăși, pe motiv că a mințit (pentru o acuzație
asemănătoare, Tăriceanu a fost trimis în judecată!) (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (19 - 25 februarie)

■ PNL - partidul aflat la guvernare când salariile românilor au fost tăiate
cu 25% - se revoltă acum pentru că PSD/ALDE le-a majorat doar cu
3% ■ Motiv pentru care a inițiat o moțiune simplă împotriva bietei
Olguța Vasilescu, ciuca bătăilor în aceste zile în care realitatea
majorărilor nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor (să nu zicem
„promisiunilor”) ■ Cu sfântă mânie liberală aceasta a fost țintuită la
stâlpul infamiei pe motiv că ar fi scăzut nu mai puțin de 2 milioane de
lefuri ■ Este, probabil, o cifră magică: tot 2 milioane au fost evocate la
Bruxelles de Monica Macovei - voturi fraudate la referendumul pentru
revocarea lui Băsescu ■ „Eu n-am spus că nu vor fi și salarii care vor
scădea” - se apără Olguța, argumentând printr-o listă de salarii de șefi
care au fost micșorate ■ Au fost, evident, și erori. Printre acestea se
numără și situația în care au ajuns mamele și cei aflați în concedii
medicale - ale căror venituri vor fi compensate printr-o ordonanță de
urgență, cum s-a procedat și în cazul IT-iștilor ■ Dealtfel, într-o
emisiune TV ministrul Muncii a dezvăluit „secretul” transferului de
obligații de la angajator la angajat: erau vreo 2 milioane de angajați
pentru care angajatorii nu plăteau contribuțiile, profitând de faptul că
nu puteau fi sancționați ■ Bref: celebrele majorări trâmbițate anul trecut
erau menite, de fapt, să compenseze transferul cu pricina! De-aia sunt
majorările mici ■ A fost ziua familiei Cosma la Înalta Curte: tatăl și fiul



au fost audiați pentru ultima dată, pe 5 martie urmând să se pronunțe
sentința definitivă. Fiica se ruga pe coridor și se pare că Duhul Sfânt a
auzit-o, pentru că instanța a acceptat ca probe niște interceptări măsluite
de procurori ■ Tot pe 5 martie va afla și Ludovic Orban dacă e
nevinovat sau trebuie să facă un an de pușcărie, pentru șpaga solicitată
ca să se aleagă primar ■ Cea care a profitat de defecțiunea lui, Gabriela
Firea, tocmai a anunțat că vom călători public în condiții europene, după
ce vor fi cumpărate cele 300 de autobuze turcești cu aer condiționat ■
Doamna Dăncilă pleacă la Bruxelles pentru prima dată în noua sa
calitate. O vor întâmpina cu tot protocolul aceiași șefi care habar n-
aveau că dânsa exista, pe undeva prin amfiteatrul Parlamentului
European... ■ Viorica Dăncilă vede Bruxelles-ul de la înălțimea noii
sale poziții. A avut întâlniri cu Tusk, Tajani și - bineînțeles - cu Crețu și
toți s-au simțit datori să-i dea lecții, profitând de faptul că e o persoană
binecrescută și neconflictuală. Nu ca tupeistul de Orban, pe care aceștia
nu prea au curaj să-l provoace. Așa că premiera noastră s-a angajat să
întărească statul de drept, să slabească corupția și să respecte
independența justiției - materii obligatorii pentru examenul MCV ■
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Corupția a devenit cuvântul de ordine când e vorba de România, deși
aceasta este cam peste tot (inclusiv la Bruxelles), doar că nu se vorbește
atât de mult despre ea cum se vorbește la București ■ Iohannis i-a primit
la Cotroceni pe absolvenții INM și le-a servit o tiradă în care i-a asigurat
că nu trebuie să se teamă de nimeni și de nimic atâta timp cât îl au pe
el de partea lor. La festivitate a participat și Toader, cu care președintele
a avut o discuție privată mai lungă, probabil pe tema dosarului pe care
ministrul l-a adus cu el. În care se aflau - foarte probabil - rezultatele
controalelor de la parchete, care vor fi prezentate presei abia joi ■
Dragnea l-a primit la Parlament pe ambasadorul Klemm, cel tot mai
neliniștit de viitorul protejatei sale de la DNA. Președintele Camerei a
dat asigurări că nu au discutat nimic pe această temă și că s-au axat pe
chestiunea arzătoare a a puținătății investițiilor americane și a faptului
că masivele achiziții de armament nu sunt însoțite de nici un procent
de offset ■ Instanța supremă a pronunțat sentințele în dosarul mituirii
judecătoarei Terceanu de către „oamenii de fotbal”. Giovani și Victor
Becali au mai încasat niște ani de închisoare, iar judecătoarea care i-a
achitat în prima instanță va sta și ea șase ani acolo unde îi trimitea pe
cei care nu plăteau. Miraculos, Borcea a fost achitat, considerându-se,
probabil, că mita în natură nu se pedepsește ■ A avut loc și primul
termen în dosarul Mineriadei. Măgureanu a fost huiduit de câțiva
protestatari, iar Iliescu nu s-a prezentat. Va fi un proces de lungă durată,
urmând a fi audiate câteva mii de persoane ■ Parlamentul a mai făcut
o comisie de anchetă, ca să nu se plictisească onorabilii parlamentari.
Vor investiga ce informații culegeau SPP-iștii arondați pe lângă
demnitari și cui le livrau aceștia ■ Dragnea i-a transmis lui Isărescu că
așteaptă niște răspunsuri legate de inflație și de modul în care se
zbenguiește aceasta, scăpată de sub control. Dacă guvernatorul știe ceva
despre acest fenomen paranormal ■ La Muzeul Țăranului Român a avut
loc un miting autorizat de protest împotriva ciclului de filme cu tematică
homosexuală programate de conducerea instituției în incinta sa ■ S-a
trezit și fostul șef al Curții Constituționale să-și dea cu părerea despre
cât de rău este să fie numiți magistrați pe viață, ca în Rusia. De Curtea
Supremă americană nu a auzit dl Zegrean. Cultură de jurisconsult... 
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■ Vizita primului ministru la Bruxelles este primul examen politic al
doamnei Dăncilă. A fost primită ca un novice, cu sfaturi și atenționări
discrete. Juncker nu a rezistat să nu facă un spirit de glumă, menționând
că este al cincilea premier român pe care îl primește și că speră să fie și
ultimul ■ A ținut, totodată, să o prevină asupra relației sale personale
cu Iohannis, care „veghează” asupra independenței justiției, dar despre
a cărei soartă el personal nu se îngrijorează ■ A avut și doamna Dăncilă
o replică fină, recomandându-i să nu mai ia în considerare generalizările
care i se prezintă legat de situația din România ■ Consecvent cu
atitudinea sa, șeful Comisiei a reiterat ideea că locul României este în
spațiul Schengen, dar acest lucru nu ne ajută, deocamdată, cu nimic ■
În așteptarea Zilei „Z” a lui Toader, Dragnea și-a exprimat speranța că
acesta nu se va face de râs. Dar nici de plâns, nu ar fi recomandabil ■
Într-un stil de manager comunist procurorul general Lazăr își
securizează funcția cu măsuri de prevedere: cu o zi înainte de raportul
ministrului a ordonat un control de amploare în toate parchetele. De
fapt un autocontrol, pentru că îl fac șefii acestora, care nu au nici un
interes să descopere lipsuri, și nu vreo autoritate externă ■ La Bruxelles,
Crețu și Dăncilă au discutat și despre spinoasa problemă a fondurilor
europene și au decis să formeze un grup de lucru pentru debirocratizarea
operațiunilor de absorbție. Nu se mai știe al câtelea grup de acest fel va
fi, dar efectele sunt cât se poate de previzibile ■ Moțiunea simplă contra
Olguței a picat cu succes. Nici de data asta liberalii nu au reușit - cum
tot speră Orban - să-i convingă pe cei din Coaliție să voteze cu ei ■ S-a
hotărât ca un congres PSD să se organizeze pe 10 martie. Nu se știe
încă prea bine ce ar urma să se întâmple acolo, dar pare a fi un bun prilej
pentru cei marginalizați de Dragnea să încerce să închege un soi de
opoziție, candidând la funcțiile de conducere ■ Daea, absent de vreo
săptămână din prim planul știrilor, se ține din nou de cuvânt: s-au
înființat 20 de centre de colectare a lânii de la ciobani ■ A avut loc o
nouă manifestație de protest la Cotroceni, împotriva președintelui care
o protejează ostentativ pe Kovesi, în plin scandal al abuzurilor
procurorilor acesteia ■ Tudorel nu doar că nu s-a făcut de râs, ba chiar
a câștigat puncte importante arătând că sub aparența sa de moliciune se
ascunde un caracter puternic, capabil să înfrunte nu doar gașca agresivă
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a purtătorilor de microfoane, setoasă de sânge guvernamental, dar și
neîncrederea tovarășilor de drum, precum și păcatul de a atenta la
imaginea sacrosanctă a apostoliței anticorupției ■ Nu doar că nu scăldat-
o - cum se așteptau mulți - ba a fost foarte explicit în rezumatul său de
o oră și jumătate în 20 de puncte ■ La maniera didactică cu care ne-a
obișnuit, ministrul Justiției a enumerat „capetele de acuzare”: încălcarea
Constituției, insubordonare, tolerarea ilegalităților, maniera autoritară
de lucru, concluzionând cu propunerea de revocare a șefei DNA ■
Reacțiile nu au întârziat - inclusiv în stradă, unde oamenii au ieșit să
protesteze împotriva unei... propuneri ■ N-a întârziat să-și facă auzită
vocea procurorul general Lazăr, care a hotărât cu de la sine putere că
nu sunt motive legale de revocare a șefei sale (de facto), de parcă l-ar
fi întrebat cineva ■ Nu a întârziat nici comunicatul președinției, de un
absurd perfect: după ce se spune că raportul a fost cam neclar și că ar fi
necesară o analiză aprofundată, este reafirmată (veritabilă ante
pronunțare) satisfacția cu care președintele privește activitatea
instituției. Încheind - colac peste pupăză - cu asigurarea că președintele
va uza de toate prerogativele sale pentru a asigura independența justiției.
Independență față de Constituție și față de lege? ■ Pentru liberali a fost
o zi tristă - deși n-a murit nimeni din asta - iar Cioloș a avut viziunea
macabră a decapitării luptei anticorupție... ■ După ce ministrul Toader
a pus la încercare răbdarea jurnaliștilor delegați de redacții la
prezentarea raportului, mai interesați de propriile întrebări decât de
răspunsurile ministrului, lumea a dorit să vadă, totuși, cu ochii proprii
conținutul documentului. Care, nu se știe de ce, nu a fost disponibil pe
site-ul ministerului decât vineri după amiază! ■ Între timp părerile -
contradictorii - au curs valuri ■ De la Bruxelles președintele a declarat
că raportul nu l-a convins, deși nici nu l-a ascultat și nici nu l-a citit.
Nici nu era nevoie, părerea sa era clară, în ciuda neclarităților de care a
acuzat raportul ■ Cel mai de bun simț punct de vedere a fost exprimat
de Alina Mungiu Pippidi, care a apreciat cu onestitate că argumentația
ministrului a fost convingătoare și bine construită ■ Trăim însă în țara
absurdului absolut, unde orice lucru poate fi privit și apreciat din
perspective total opuse. Ceea ce pentru unii este negru, pentru ceilalți
este de un alb orbitor ■ Încălcarea Constituției, de exemplu, poate fi, în
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același timp, cea mai gravă infracțiune, dar și un fleac ce n-ar trebui
băgat în seamă ■ Sigură pe scaunul său securizat de devotamentul
prezidențial (și nu numai) Kovesi dă asigurări că va răspunde punctual
fiecărei acuzații, deși nu i se cere acest lucru. O susține scutierul său
Lazăr care decide că măsura inițiată de ministru nu este legală ■
Discuțiile acestea fără rost, în afara faptelor propriu-zise, vor continua
multă vreme de acum încolo, împingând în afara agendei publice
chestiunile cu adevărat importante. Cum ar fi inflația și efectele negative
ale „revoluției fiscale” ■ La Bruxelles Iohannis încearcă - fără a avea
autoritatea necesară - să influențeze decizii importante ale Comisiei în
favoarea țării noastre - mai ales în privința viitorului fondurilor de
coeziune alocate României. Deocamdată pare sigur că vom continua să
avem un comisar european și un europarlamentar în plus, pe seama
britanicilor ■ La București doamna Dăncilă a avut un prânz de lucru cu
cuplul titular al familiei regale, la Palatul Elisabeta. N-a fost prea clar
cine era gazdă și cine invitat, dată fiind situația încă incertă a palatului
■ S-au împlinit 10 ani de la proclamarea independenței provinciei sârbe
Kosovo, sub patronajul NATO. Doar cinci țări nu au recunoscut acest
diktat, între acestea aflându-se - spre cinstea ei - România...■ La
Summit-ul de la Bruxelles Iohannis a exprimat disponibilitatea Românie
pentru majorarea contribuțiilor naționale la bugetul Uniunii, în
condițiile în care Brexit-ul lasă o „gaură” importantă. Unde a mers mia,
merge și suta - pare să fi cugetat președintele (deși sunt țări care nu
împărtășesc acest punct de vedere, dar nici ideea de a menține actualul
nivel al fondurilor de coeziune). Nouă însă nu ne-a spus nimeni despre
un asemenea mandat dat de parlament, singurul care poate lua o
asemenea decizie, pentru că, desigur, președintele nu putea să facă acest
lucru de capul său ■ Aripa prokoveșistă din politică și media s-a năpustit
asupra bietului Toader, amenințându-l cu pușcăria pentru că a dat în
vileag concluziile Inspecției Judiciare după controlul la DNA (care ar
fi, chipurile, confidențiale) pentru o ilegalitate, probabil mai mare și
mai gravă decât cele comise de Laura Codruța. Pentru aceștia încălcarea
Constituției este o bagatelă... ■ Cu naivitatea debutantului, premiera
Dăncilă l-a crezut pe Juncker când acesta a asigurat-o că România va



șaptezile@amosnews.ro / 53

intra în spațiul Schengen până în 2019 și nu va mai fi nici sub incidența
MCV-ului. Doar nu-l durea gura... ■ Adina Pintilie a câștigat „Ursul de
Aur” la Berlinală cu o peliculă în care a explorat tabu-uri sexuale. E un
festival care le poartă noroc cineaștilor noștri, mai ales când știu cu ce
să se prezinte ■ Judecătoarea Lăcrămioara Axinte, care l-a taxat și pe
Iohannis pentru alocuțiunea lipsită de echidistanță de la CSM, o
„demască” pe Codruța Kovesi „care se autoidentifică nu numai cu
instituția, ba chiar cu Justiția”! Deși nici măcar nu e magistrat! ■ Ca nu
cumva să fie acuzată că a luat-o iarna prin surprindere, primărița
Pandele ia ea iarna cu asalt: a închis școlile două zile și a pregătit
„artileria grea” pentru deszăpezire. Să vedem dacă o să ningă... ■
Agenția Novel Research a constatat că contrabanda cu țigări a mai
scăzut în ianuarie. Cu 2 procente, dar e cea mai importantă scădere din
2016 încoace. Se mai odihnesc și contrabandiștii ■ O pertinentă analiză
semnează dr Bogdan Duca în Q magazine sub titlul „Mitul Kovesi”:
„Cum a ajuns Laura Codruța Kovesi să întruchipeze mitul femeii care
s-a măritat cu justiția, sub binecuvântarea Statului de Drept!”
(AMBIDEXTRU)
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Martie
șaptezile@amosnews.ro (26 februarie - 4 martie)

■ Apocalipsa iernii a venit în prag de primăvară. Zăpada viscolită a
blocat drumuri și căi ferate. s-au închis școli, deocamdată pentru două
zile. În București nu au fost probleme de circulație. Au fost, în schimb,
în Sudul țării și în Dobrogea ■ Viscolul care nu lasă să se așeze zăpada
pe câmp (unde parazăpezile sunt rare, care nu s-au furat) pune în pericol
recoltele acestui an, iar vremea caldă care a precedat episodul polar a
stimulat înmugurirea pomilor, acum în pericol de a degera ■ Marți,
Codruța Kovesi se prezintă la CSM ca să răspundă „punctual”
acuzațiilor lui Toader, iar miercuri este programat bilanțul DNA - cel
care în ultimii ani era un spectacol de gală, cu aglomerație de VIP-uri.
Probabil că de data asta nu va mai fi un spectacol omagial ■ Cu atât
mai mult cu cât tocmai a fost ratat un trofeu de prim rang: Înalta Curte
a respins solicitarea DNA de redeschidere a dosarului vicepremierului
Paul Stănescu ■ Fostul președinte al Curții Constituționale Ioan Vida
consideră că Iohannis este obligat să o revoce pe Codruța,
neâmpărtășind punctul de vedere al altui „fost” - Zegrean, cel cu „erata”
lui Băsescu ■ Orban își arată mușchii dându-și cu părerea că Toader nu
ar mai avea ce căuta în fruntea Justiției. Probabil că la fel cum nici el
nu are ce căuta în fruntea PNL-ului, ca „penal” - după definiția lui
Iohannis ■ Premierul Dăncilă s-a întâlnit cu reprezentanții surzilor și
ai orbilor. S-a simțit de parcă era la Parlament ■ Este bun la ceva și
viscolul: centralele eoliene au produs mai multă energie decât
Nuclearelectrica. Consumul de energie a fost în aceste zile aproape de
vârful absolut înregistrat în ianuarie 2017 ■ Proiectul de plafonare a
dobânzilor prezentat în Senat de liberalul Zamfir nu a fost votat de...
liberali! ■ Ministrul Carmen Dan a dorit să precizeze că doar 58 de
lefuri de lux din Interne au fost micșorate (prea puține!) în timp ce
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majorarea generală a fost de 10% ■ Dragnea dă asigurări că PSD nu
are de gând să îl suspende pe Iohannis dacă nu o revocă pe Kovesi (deși
nu pomenise nimeni de asta). Reiese că Toader a făcut ce-a făcut de
capul lui ■ Cei de la Discriminare au iertat-o pe Dăncilă considerând
că n-a jignit pe nimeni când s-a referit la „autiștii” de la Parlamentul
European. S-a opus doar președintele CNCD - probabil că știe el de ce
■ Entuziasmul generat de premiul obținut la Berlinală de Adina Pintilie
s-a mai temperat în fața rezervelor exprimate de critica internațională.
Un critic englez (deh, Brexitul!) a scris chiar că „Touch me not” este
„un film atât de prost încât provoacă stinghereală” ■ Academia Română
lucrează din greu: a ales un nou membru onorific: Cuza! Alexandru
Ioan! ■ Primăria Capitalei a indexat (majorat) taxele și impozitele cu
1,5%. Nu că ar fi vrut Firea așa ceva, ci pentru că a obligat-o... Codul
Fiscal! ■ A fost atât de frig încât au înghețat până și parlamentarii din
Casa Poporului, unde a șuierat viscolul prin ferestrele ne-etanșe montate
de Ceaușescu pe vremea când nu se inventaseră termopanele ■ Pe
principiul „pazei bune” madam Pandele a prelungit vacanța școlară până

Majordomii Casei Regale
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la finele săptămânii, spre disperarea părinților care nu au cu cine să-și
lase copiii ■ 120 de trenuri au fost anulate, iar accesul TIR-urilor a fost
interzis la intrarea în Bulgaria și Serbia pe motiv de cod portocaliu. Însă
nici o cursă aeriană nu a fost anulată ■ Datorită viscolului, în oraș
zăpada nu s-a așezat uniform, unele porțiuni de drumuri fiind mai ușor
de deszăpezit. Meteorologii prezic că vârful de criză hibernală abia
urmează ■ Premierul Dăncilă a fost la Chișinău, unde a declarat că vrea
să ajute Moldova stimulând investițiile românești. Transgaz va investi
60 milioane de euro într-o conductă pe care o va executa de la graniță
până în Capitală ■ O nouă repriză a meciului Toader - Kovesi s-a
disputat în ringul de la CSM. Șefa DNA a răspuns punctual prin vorbe
meșteșugite, în timp ce ministrul a invocat fapte concrete, blindate
juridic. Kovesi a respins în bloc acuzele, ca fiind „ nereale, nedovedite
și netemeinice”, considerând deciziile CC ca nefiind semnificative,
deoarece nu fuseseră adoptate în unanimitate (era acolo Livia Stanciu,
în serviciu comandat), punând totodată pe seama unei hotărâri a CSM
artificiile statistice cu care și-a amplificat succesele ■ Singur printre
procurori, ministrul a mărturisit că, deși a fost invitat la bilanțul de a
doua zi al DNA, nu primise încă raportul, rătăcit prin sertarele lui Lazăr,
motiv pentru care nu avea să participe ■ Finalul - previzibil - ar putea
fi sintetizat prin parafraza unei zicale: Codruț la Codruță nu-și scoate
ochii! - Codruț Olaru fiind cel care a anunțat scorul votului: șapte
procurori pentru aviz negativ, contra unui vot pentru aviz pozitiv - al
ministrului ■ Consecventă în atitudinea sa sfidătoare, șefa DNA a
concluzionat că, solicitând revocarea, ministrul... și-a depășit
competențele! ■ A ajuns, în sfârșit, la Comisia SRI și fostul director,
actual ambasador, George Maior. După șase ore de audieri acesta a
declarat presei că a acționat în spiritul legii. Recunoscând, implicit, că
nu și în litera ei - ceea ce a reieșit din amănuntele date de Claudiu
Manda după audiere ■ Spectrul falimentului îi pândește pe vânzătorii
de mărțișoare. Viscolul și vacanța școlară le-au afectat grav afacerea...
■ A fost bilanțul DNA. Marele show din anii trecuți, la care cine nu era
invitat însemna că nu există, prilejuia cea mai spectaculoasă paradă de



VIP-uri. Sala gemea de uniforme și fireturi iar marea preoteasă a Sfintei
Anticorupția primea cu modestie ofrandele credincioșilor ■ De data
aceasta asistența a fost mai subțire (la propriu și la figurat). Desigur, nu
puteau lipsi Iohannis și Klemm, în schimb au chiulit ministrul
responsabil (care, culmea, a fost conducătorul de doctorat - plagiat - al
Codruței) precum și ceilalți trei primii oameni din stat ■ A fost, practic,
o sărbătoare de familie în care performanțele instituției au fost ridicate
în slăvi, iar detractorii puși la zid de însuși președintele Iohannis ■ Mii
de dosare rezolvate, sute de penali trimiși în judecată și vreo câțiva
achitați, ca să nu semănăm cu un regim totalitar, dar nici un cuvințel
despre Negulescu. Portocală! ■ La concurență cu bilanțul DNA, la
ministerul Agriculturii Petre Daea a reintrat în atenția publicului după
o absență de două săptămâni, timp în care a făcut niște vizite pe la
omologii din Polonia și Franța ■ Mărțișorul ministrului a fost succesul
total al primei runde în care subvențiile pentru fermieri au fost nu doar
date la timp, dar au fost și mai mari cu un miliard de euro „smuls” din
haznaua europeană ■ Oferă și doamna Olguța un mărțișor medicilor și
asistentelor: o creștere substanțială (nu doar de trei lei!) a salariilor din
Sănătate, fix de la 1 martie ■ Revin cu o chestie simpatică de la bilanțul
DNA: Lazăr, tipul acela care se ițește din spatele Codruței pe la
evenimente, a dat-o în speech-ul său pe... arheologie, singurul lucru la
care se pricepe, el devenind procuror general din cauza unor artefacte
dacice pe care le-a recuperat de la niște contrabandiști ■ A fost pus în
libertate, după un an și patru luni, Adrian Severin, fostul
europarlamentar, „înfundat” de DNA pentru un presupus act de corupție
ale cărui probe autoritățile europene nu le-au considerat suficient de
concludente ■ După ce au înghețat din cauza viscolului care sufla prin
ferestrele Palatului Parlamentului, parlamentarii s-au încălzit astăzi,
gonind pe coridoare de spaima fumului provocat de o sudură neglijentă
■ Evlavioșii noștri aleși ne binecuvântează cu încă o zi liberă - în
Vinerea Mare dinaintea Paștelui ■ Socialul-democratul Frans
Timmermans, vicepreședinte al Comisiei Europene, a venit la București
ca să-și tragă de urechi colegii de partid pentru că se ocupă de justiție
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în loc de autostrăzi, școli și spitale ■ Înaltul (și latul) oaspete i-a aliniat
pe responsabilii de criza actuală și pe unii i-a mângâiat pe creștet, pe
alții i-a mustrat și pe câțiva i-a ignorat pur și simplu ■ Concluzia
optimistă a vizitei este vechea placă: ați făcut progrese remarcabile, mai
aveți puțin și, dacă n-o luați înapoi, s-ar putea ca la sfârșitul lui 2019 să
scăpați de MCV. Dacă nu, nu! ■ Deci vom prelua președinția Uniunii
în situația de țară monitorizată timp de 12 ani! ■ Olandezul, responsabil
cu statul de drept, e un fel de pompier comunitar: a mai fost la București
după „Ordonanța 13” și a revenit acum, la „Raportul Toader” ■
Depășindu-și competențele, Timmermans a tras de urechi și presa
română, somând-o să nu mai critice toată ziua-bună ziua justiția ■ Și
pentru ca lucrurile să fie limpezi, a dat asigurări că, spre deosebire de
ce se crede la București, acolo, la Bruxelles cei de la Comisie sunt bine
informați! Corect: acolo e Monica Macovei... ■ O grea lovitură pentru
procurorii obișnuiți cu măsluirea interceptărilor pentru a confecționa
probe: CCR a declarat ca neconstituțional articolul de lege prin care se
făceau interceptări pe motive de siguranță națională, mandate pe care
DNA le folosea ca să facă dosare de corupție (Blaga, Videanu,
Tăriceanu). Probele astfel obținute nu vor mai fi luate în considerare de
instanțe ■ Cea mai lucidă persoană care a cuvântat la bilanțul omagial
al DNA a fost Cristina Tarcea, președinta ÎCCJ. În contrast cu corul
lăudătorilor, dânsa a atras atenția asupra crizei reale din Justiție. Ca să
fie mai elocventă, la final a ignorat mâna întinsă de gazdă, care pe
predecesoarea ei, Livia Stanciu, ar fi făcut-o fericită! ■ Horia
Georgescu, zelosul fost șef al ANI, condamnat pentru luare de mită, se
pocăiește și îl dă în gât pe George Maior, care a mințit la Comisie când
a pretins că SRI lucra în „spiritul legii”, deoarece chiar el primea de la
acesta indicații cum să facă dosarele de integritate, pe baza datelor
livrate de responsabilii „câmpului tactic” ■ S-a rezolvat după ce s-a
încurcat: Finanțele anunță ca din șapte formulare au făcut unul, care-l
include și pe celebrul „600” ■ Gerul cumplit de minus 20 grade cu care
ne-a înfricoșat primărița Pandele n-a mai venit. Și nici troienele care



trebuiau să-i împiedice pe copii să ajungă la școli. Scurta vacanță a fost
însă binevenită pentru hotelierii de pe Valea Prahovei care s-au pomenit,
pe nepusă masă, cu o avalanșă de clienți ■ Europarlamentarul Laurențiu
Rebega acuză Comisia Europeană că face poliție politică, inițiind
sancțiuni împotriva Poloniei pentru legiferări în domeniul justiției. Doar
că birocrații europeni nu au avut tupeul să facă ce au făcut în cazul
României, trimițându-l pe Timmermans să ne muștruluiască. Cu Polonia
și cu Ungaria nu le merge cum le merge cu România ■ Florin Iordache
nu a sesizat, în discuția „colegială” (ca între social democrați) pe care
a avut-o cu primvicele Comisiei vreo critică la adresa Coaliției. E drept,
puteau fi interpretate ca sfaturi ■ Primăria Capitalei intenționează să
cumpere 500 de apartamente ca să le pună la dispoziția medicilor și
asistentelor, cu situații locative grele. În speranța că în felul acesta se
va mai tempera epidemia de șpagă de prin spitale ■ Metrorex are un
nou director cu răspundere limitată: doar patru luni - Dumitru Șodulescu
(AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (5 - 11 martie)

■ Se apropie cu pași mari congresul PSD din 10 martie. Va fi cea mai
originală formă de manifestare politică, prin obiectivele mai puțin
obișnuite pe care și le propune. Vor fi aleși doar vicepreședinții,
președintele având deocamdată imunitate. Apoi funcțiile de conducere
vor fi la paritate bărbați/femei, câte 8 de fiecare (noroc că la noi nu sunt
recunoscuți transgenderii), iar noua geografie a partidului vizează
principiul european al regiunilor, în locul compromiselor județe ■ Deja
unii dintre liderii actuali nu mai doresc să facă parte din noile structuri:
Bădălan, Oprișan, Tudose... Ba chiar și Firea, care a amenințat că-și dă
demisia din toate funcțiile de partid (și are o grămadă) dacă nu se
rezolvă problemele municipalității ■ Se cam știe că cel puțin Codrin își
va pierde funcția de secretar general adjunct. Ca răspuns, acesta îl
somează pe Dragnea să dea explicații despre participarea sa la
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sindrofiile de la SRI ■ Președintele PSD este însă ferm: nu a fost la nici
o onomastică! Poate la vreo aniversare a zilei de naștere... ■ Vizita de
control și îndrumare a lui Timmermans i-a înrăit pe șefii de la parlament
care au decis să treacă legile justiției, orice-ar fi! Oricum, mai rău decât
e (nici vorbă să se renunțe la MCV) nu se poate... ■ Mai ales că, citind
abia acum raportul lui Toader, Dragnea s-a convins că acesta are
dreptate și îl susține total... ■ Primarul Tudorache de la 1 și ministrul
Pintea au prezentat macheta viitorului super-spital Sf. Vasile cel Mare.
Va fi o culme a asistenței medicale, cu 1000 de paturi și 30 de săli de
operație, bașca un heliport. Va costa 300 milioane euro (bani de la
Primărie !?) și va fi gata după 4 ani de la începerea lucrărilor. O poveste
frumoasă, ca multe altele rămase în stadiu de machete... ■ Criza de
imunoglobulină e mai gravă decât s-au așteptat autoritățile, așa că
ministerul Sănătății a fost nevoit să declanșeze mecanismul de protecție
civilă, cerând ajutor la la UE și NATO. Avem nevoie urgentă de 5000
de doze lunar și nu sunt disponibile decât câteva sute ■ Orban a rămas
fără calitatea de „penal”, cea atât de dragă președintelui Iohannis.
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Instanța supremă a decis că procurorii DNA nu s-au străduit - oricât i-
a susținut șefa lor - suficient ca să demonstreze fără nici un dubiu că
președintele PNL era corupt ■ O propunere legislativă de modificare a
programului RABLA prevede că mașinile predate la REMAT ar trebui
să aibe ITP-ul. E ca și cum ai cere pacientului care se pregătește de
înmormântare să se prezinte cu analizele făcute la zi ■ Nici nu a ajuns
bine la penitenciar pentru a ispăși noua condamnare pentru mituirea
judecătoarei Terceanu, că Giovanni Becali a și făcut cerere de eliberare
condiționată. Nu vrea să mai piardă timp prin pușcărie ■ Criza
imunoglobulinei se accentuează. Sute de pacienți pentru care
medicamentul este vital așteaptă o rezolvare care deocamdată nu vine.
Nu le folosește la nimic faptul că fostul ministru Bodog dădea vina pe
predecesorul său, Voiculescu ■ Bugetarii conduc detașat în clasamentul
salariilor: mai mari, în multe cazuri, și oricum mai sigure decât la
privați. La finele lui 2017 erau 1.200.000 și numărul lor continuă să
crească ■ Între ceea ce reiese din rapoartele DNA, în urma confiscărilor,
și ce recuperează fiscul este un raport de 10 - 1. Din miliardul (euro)
preluat de la corupți doar vreo sută de milioane au avut șansa să intre
la buget. Campioni la „pagubă”(aveau bunuri imobile identificabile)
sunt Vântu și Cocoș ■ Ministrul Daea a lansat campania „porcului
național” prin livrarea primilor purcei din rasele Bazna și Mangalița
către crescătorii de animale. Cererea e mare, dar resursa este,
deocamdată, mică pentru că rasele au fost neglijate și înlocuite cu unele
de import ■ Primărița Pandele s-a dus în vizită la colega sa Silvia Radu
de la Chișinău ca să stabilească termenii unei colaborări reciproc
avantajoase. Deocamdată mai avantajoasă pentru basarabeni, cărora
bucureștenii le vor restaura o școală și le vor face cadou 20.000 de
volume pentru bibliotecile publice ■ Doi generali din MApN au plecat
la cumpărături în Statele Unite. Au pus ochii pe niște elicoptere Viper,
produse de Bell Helicopters. 30 de milioane dolari bucata. Am avea
nevoie, deocamdată, de 24 ■ Circulă deja la noi vreo 3000 de
automobile electrice care, pentru moment, se alimentează pe gratis.
Perspectiva nu este însă roză: un „plin” se pare că va costa 2 milioane
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(vechi) ■ Metroul face cu greu față afluxului de călători, în special linia
care leagă centrul cu Pipera, unde corporatiștii s-au înmulțit într-un rit
debordant. Ar fi, se zice, câteva sute de mii doar în ultimii câțiva ani,
motiv pentru care garniturile de la orele de vârf nu reușesc să îmbarce
mulțimea de pe peroane ■ O mărturisire imprudentă făcută cu
nonșalanță de Teodorovici la un talk show, cum că ar fi primit la
domiciliu o diplomă de la SRI pentru un curs pe care nu-l frecventase,
face implozie prăbușind tavanul Academiei Naționale de Informații în
capul celor 885 de absolvenți ■ Lui Orlando i s-a retras diploma ca
nemeritată, iar cursurile au fost suspendate în vederea desființării
instituției ■ Mare ghinion pentru fondatorul Gabriel Oprea. N-ar mai
lipsi decât să se desființeze și cealaltă ctitorie a sa, Academia Oamenilor
de Știință - așa cum dealtfel a cerut chiar Băsescu, cel sub auspiciile
căruia au înflorit cele două fabrici de diplome și de rente ■ „Cântarea
Procuraturii” s-a încheiat cu spectacolul de gală al Parchetului General,
în prezența lui Iohannis și a ambasadorilor arondați, dar și în absența
ministrului care, probabil, a presimțit că Iohannis îl va ataca din nou pe
motiv de „autoritate dar nu și control”■ Este găselnița prezidențială
menită să justifice „inamovibilitatea” șefilor săi de parchete. Deși, ce
autoritate mai e aia, fără drept de control? ■ Președintele tuturor
procurorilor (inclusiv Negulescu) a oferit un nou recital pamfletăresc,
veștejindu-i pe cei care-i consideră pe acuzatorii publici „inamicii
societății”. S-ar putea însă ca nu despre toți procurorii să se creadă așa
ceva, ci doar despre cei necinstiți și incorecți, gen „made in Ploiești” ■
După ce Lazăr s-a înfoiat cu succesurile Parchetului General, între care
la loc de frunte a menționat cazul furtului celor două fibule de bronz
dacice, rezolvat - întâmplător - chiar de el la Alba, atmosfera triumfalistă
a fost întinată de două doamne extrem de nepoliticoase: Cristina Tarcea,
șefa ÎCCJ și Simona Marcu, șefa CSM. Prima a menționat, de-a dreptul
indecent, creșterea semnificativă în acest interval a abaterilor săvârșite
cu rea credință de magistrați, iar a doua a avertizat că opinia publică
„nu așteaptă de la magistrați perfecțiune, ci să ne asumăm erorile” ■
De la distanță Teodorovici, cel rămas fără diploma de la „binom”,



fluieră și el în biserica magistraturii: valoarea prejudiciilor-record
stabilite în anchetele penale de către specialiștii parchetelor nu este
întotdeauna corectă. Cifrele sunt umflate pentru a da bine la bilanțuri,
fiind și acesta un motiv pentru care se recuperează mult mai puțin decât
trâmbițează Codruța și Lazăr ■ Congresul PSD se anunță a fi show-ul
politic al anului, iar Dragnea câștigătorul fără contracandidați al
premiului pentru regie. După ce au fost de acord cu modalitatea
abracadabrantă de alegere a vicepreședinților, actualii membrii ai CExN
s-au dumirit că au fost jucați pe degete ca să iasă ce trebuie, nu ce ar
vrea ei ■ Și pentru ca povești de genul celor cu Grindeanu și Tudose să
nu se repete, Dragnea a ales-o deja pe Viorica Dăncilă președinte
executiv ■ Social democrații se îndreaptă spre o formulă de dictatură
feministă (atent supravegheată de un super-bărbat) în care, deși
minoritare, femeile-vicepreședinți vor fi la paritate cu bărbații-
vicepreședinți. Ca număr. Iar indezirabilii vor avea dreptul la contestări,
nu și la funcții ■ O caracteristică a actualului leadership social democrat
pare să fie deficitul cultural, iar agramatismul și ignoranța condiții ale
promovării. Iar Viorica Dăncilă se dovedește a fi un demn exponent al
acestei categorii care n-a prea avut timp să citească, prin utilizarea
repetată într-un discurs public a termenului „imnoglobină” în loc de
„imunoglobulină”... ■ A venit în vizită președintele Serbiei, iar
jurnaliștii cu microfoane nu aveau altceva în cap decât subiectul
„Ghiță”. Pe care însă îl ignorau și sârbul, dar și neamțul nostru, care a
și punctat, cum că nu e treaba președinților să se ocupe de soarta celor
care fug de justiție ■ Deși, în alte ocazii, unii președinți (ne vine în
minte Băsescu) au fost extrem de preocupați de soarta unui Hayssam și
a unui Nicolae Popa și s-a făcut apel în acest sens la omologii sirian și
indonezian ■ Dar altceva interesant a spus Iohannis: că a discutat cu
musafirul său „soluționarea” problemei Kosovo. In ideea că ar putea
exista și o altă soluție decât aceea pe care o vor sârbii și la care nu vor
renunța nici cu prețul... Uniunii Europene ■ Printre subiectele abordate
de cei doi s-a aflat și acela a migrației, având în vedere că Serbia este
unul dintre culoarele principale ale tranzitului. Iohannis a apreciat că
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nimeni nu trebuie să-și facă iluzii că ar putea fi oprit fluxul migratoriu
- altfel decât cum reușim noi: printr-o stare de subdezvoltare care nu-i
atrage pe cei care visează la Germania ■ Mare fierbere în PSD în ajunul
Congresului, unde spiritele agitate ale lui Codrin și Cătălin (file din
poveste) pun de o semi-răzmeriță menită să-l enerveze pe Dragnea,
candidând fără șanse la funcții fără importanță ■ În condițiile în care
nimeni nu a mers cu tupeul până acolo încât să ia în vizor funcția
nescoasă la licitație a acestuia, ținta principală a disidenților este funcția
de președinte executiv, cea rezervată de președinte doamnei Dăncilă,
care se înscrie astfel într-o linie cu predecesori de valoarea lui Zgonea
și Bădălău ■ La Bruxelles se discută despre ce ar trebui făcut în privința
dublului standard al produselor destinate estului Uniunii. Nu s-a luat
însă nici o decizie, pentru că acolo ajung doar cele de calitate… ■ Ca
să nu iasă vorbe degeaba, toate candidaturile pentru funcțiile scoase la
licitație în congres au fost acceptate. S-a putut înscrie până și Codrin
Ștefănescu, dar pentru funcția „plină” de secretar general ■ Nu li se
acordă însă nici o șansă contracandidaților Vioricăi Dăncilă care are
binecuvântarea liderului inamovibil ■ Strania prevedere cum că
vicepreședinții ar trebui să fie la paritate, bărbați și femei, a stârnit
frustrarea membrilor minorității LGBT care se consideră discriminați
atâta timp cât nu pot avea și ei niște candidați ■ Se agită din nou
chestiunea vilei de pe plaja Copacabana a lui Dragnea. Autoritățile
braziliene - susțin prietenii de la Rise Project ai președintelui PSD - ar
fi deschis o anchetă la solicitarea DNA ■ Kosovarii refuză generoasa
ofertă a președintelui român de a media o înțelegere cu sârbii. Mai întâi
ar trebui să ne recunoașteți - spun ei, nemulțumiți de faptul că România
este una dintre cele cinci țări care au refuzat să recunoască anexarea
provinciei sârbești de către... NATO ■ Responsabilitatea acestui
singular gest de demnitate politică nu îi aparține „mediatorului”, ci lui
Băsescu ■ Nu se știe de ce cred alții că am avea o influență care ne
depășește posibilitățile: grecii ne cer să intervenim pe lângă turci ca să
elibereze doi militari de-ai lor care s-ar fi rătăcit din cauza ceții pe
teritoriul otoman ■ Față de situația dezastruoasă din școlile lipsite de



grupuri sanitare corespunzătoare, coaliția de la guvernare ar trebui să
urmeze sfatul lui Timmermans și, lăsând la o parte justiția, să lanseze
un program de genul „Prima toaletă școlară”. Cu niște bani economisiți
de pe urma rachetelor Patriot - dacă tot e să vorbim de patriotism ■
Tăriceanu nu ar fi prea trist dacă procentele pe care le pierde PSD în
sondaje ar ajunge la ALDE, astfel încât partidul său să devină a doua
forță politică. Un sondaj destul de dubios creditează PNL-ul lui Orban
cu un procentaj superior celui al social democraților ■ După o lungă și
grea tăcere, generalul de patru stele Gabriel Oprea iese la rampă pentru
a-l mustra pe Dragnea pentru lipsa de recunoștință cu care îl tratează
pe cel care, atunci când era mare și tare, l-a ajutat să ajungă în fruntea
partidului lui Ponta... ■ Afișul sfârșitului de săptămână a fost ținut de
congresul PSD: ceva de genul „cu răspundere limitată” - dat fiind că în
mod cu totul original se scoteau la licitație doar funcțiile de
vicepreședinți, și acelea într-un aranjament nemaiîntâlnit până acum:
pe regiuni, în loc de județe tradiționale și la paritate - pe principiul
familiei tradiționale. Adică un bărbat și o femeie ■ 000 de delagați
flămânzi și însetați au fost prezenți la Sala Palatului și au ales precum
Adam ■ Dacă nu au prea apărut figuri noi, congresul ăsta măcar l-a
debarasat pe Dragnea de unele vechi, devenite incomode: Codrin (cel
mai incomod, cu gura lui mare), Cati Andronescu (un soi de Gica
Contra), Bănicioiu (resuscitat de eveniment) și Bădălan (un nr 2 căzut
într-o adâncă dizgrație) ■ Cele mai noi figuri sunt Viorica Dăncilă, cu
două promovări spectaculoase într-un timp extrem de scurt (și fără
motive prea clare) și noul secretar general, ilustrul Marian Neacșu ■
Gurile rele spun că scopul principal al Congresului ar fi fost, de fapt, să
o prezinte lumii pe logodnica (?!) de 25 de ani a președintelui,
Alexandra Tănase, plasată dealtfel la loc de cinste în rândul întâi, între
Carmen Dan și Gabriela Firea ■ Celor car îndrăznesc, totuși, să-i
reproșeze liderului că s-a ferit să-și scoată funcția la bătaie, acesta le-a
dat un răspuns elocvent, întrebând activul prezent:„Vreți să vă mai fiu
președintele vostru și de acum încolo?”. A fost votat în unanimitate, la
vedere, cu un „Da” din toți rărunchii ■ O parodie de congres au făcut
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și liberalii, în care au anunțat două vești de mare importanță pentru țară:
prima - că vor să depună o moțiune de cenzură. Și a doua - că au găsit
cea mai potrivită candidatură la președinție: liberalul... Klaus Iohannis!
■ Cât despre viitorul guvern pe care-l va conduce însuși Ludovic Orban,
va fi curățat de toți cei aduși acolo de PSD și nu vor rămâne decât 15
ministere. Oricum, nu au mai mulți oameni pentru ele...
(AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (12 - 18 martie)

După Congres s-a lăsat liniștea în PSD. Se fac comentarii și se trag
concluzii. Cele mai multe vizează situația matrimonială a lui Dragnea.
Este bătaie pe calitatea de naș (deocamdată se concurează Dăncilă cu
Firea), deși „mirele” nu a făcut încă nici o precizare referitoare la
intențiile sale ■ Cât despre cei care au dorit să-i fie „nași” fără voia lui,
aceștia sunt deja în afara cercului de putere ■ Prima reuniune a noilor
aleși i-a așezat față în față pe vicepreședinții-femei și vicepreședinții-
bărbați, iar șeful le-a atras atenția să nu-și mai folosească (ca unii dintre
cei debarcați) funcțiile în scop personal ■ De ce au lipsit Iliescu și
Năstase de la congres? Președinta executivă credea că a fost o „scăpare”
a protocolului, dar secretarul general (ăla nou) a lămurit lucrurile: nu s-
a dorit să fie confruntați cu manifestările negative din stradă ■ Unul
dintre „răutăcismele” (apud Hagi) exprimate de observatorii congresului
este că adevărata „Bombonică” este Irina Alexandra - „o persoană foarte
decentă și foarte drăguță”, în opinia Vioricăi Dăncilă ■ Surpriză liberală
pentru Iohannis: PNL a hotărât să facă din el candidatul lor la
președinție. Oricum, nu au altul. Doar așa „Șică Mandolină” - cum îl
alintă Băsescu pe Orban - ar avea șansa să ajungă premier, în caz că...
■ Vinerea Mare va fi zi liberă (precum în alte 15 state creștine din
Europa). Iohannis a promulgat legea care îi dă și lui ocazia să meargă
la ski, dacă va mai fi zăpadă pe la Șureanu, între 6 și 9 aprilie ■ Soția
lui Hayssam s-a dus în audiență la președintele care i-a recuperat soțul
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din Siria (livrând un avion cu apă minerală pentru ca autoritățile să
închidă ochii când a fost „adormit” ca să poată fi „repatriat”) să-i ceară
ajutorul pentru ca acesta, grav bolnav, să nu moară în pușcărie. Băsescu
și-a declinat orice competență în favoarea succesorului său... ■
Personalul din penitenciare cere demisia ministrului Toader, din cauza
situației grele din aceste instituții din care lipsesc 40% dintre gardienii
necesari pazei celor 23.000 de „pensionari”. Ministrul îi liniștește: în
curând se vor construi două penitenciare noi, iar în cele vechi deja intră
mai puțini decât cei care le părăsesc. Ca să nu mai vorbim despre aceia
care, precum Dan Adamescu și... ■ Opt ore a muncit Florian Coldea la
Parlament, în fața membrilor comisiei pe care i-a amuțit cu bilanțul
realizărilor sale din perioada în care a fost „numărul 2” în organigrama
SRI și „numărul 1” în statul paralel, pe care el preferă să-l denumească
„vertical” ■ Cu toate eforturile lor, colegii lui Manda nu au aflat mare
lucru de la stâlpul de rezistență al „binomului” ■ N-a rezistat însă
Coldea să nu arunce o săgeată (meritată) spre cei care astăzi îl înjură,
după ce până mai ieri „îl cultivau cu insistență”. Este vorbe despre (unii)

Fifor la piață
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jurnaliști... ■ Nici despre celebrele protocoale nu a spus nimic Coldea,
singura relație scăpată a fost aceea că Maior l-ar fi informat pe Băsescu
în legătură cu „problemele” lui Bica, atunci când aceasta a fost propusă
la șefia DIICOT ■ Sindicatele din Sănătate sunt hotărâte să lanseze
proteste nu din cauză că n-ar fi crescut salariile, ci pentru că au crescut
la toți la fel. Sindromul „caprei” ■ Primărița Firea a reluat câteva dintre
promisiunile făcute în urmă cu doi ani, rămase în același stadiu. S-a
adăugat doar varianta proprie a „autostrăzii suspendate” a lui Oprescu.
Firea visează la un tramvai aerian, care să unească nordul orașului cu
Măgurele, trecând prin centru ■ Această facilitate ar mai reduce din
aglomerația produsă de suplimentul de 700.000 de nou înmatriculate
mașini vechi, intrate în țară după suspendarea taxei de mediu ■ Care
taxă va „învia” din vară, pentru a mai stăvili afluxul de rable, sub forma
unei penalizări pe gradul de poluare, aplicată tuturor autovehiculelor ■
Un deputat liberal a propus ca și primarii să primească pensii speciale
- între 475 lei pentru un mandat și 1425 pentru trei. În fața protestelor,
inițiatorul și-a retras semnătura de pe proiect, dar a dat asigurări că îl
va vota ■ Un român de prin Germania cu conștiință înaintată s-a trezit
că Tăriceanu ar fi omis din declarația de avere din 2011 că în 2010 ar fi
petrecut o vacanță în Turcia pe banii fostului șef de la ASF. DNA și-a
declinat competența (?!) în favoarea DIICOT. Trăiască delațiunea! ■
TVR își consolidează statutul de „furnizor al Casei Regale” (de produse
media) reflectând scrupulos afișul oricărei mișcări de la Palatul
Elisabeta. Marți seară, în telejurnal, un amplu reportaj a fost dedicat...
furnizorilor Casei Regale - cei care îi aprovizionează pe Custode și pe
principele Duda cu diverse produse de consum curent ■ Membrii
Comisiei de control al SRI au ajuns - după audierea lui Coldea - la
concluzia că au nevoie de o documentare serioasă despre locul și rolul
serviciilor secrete în societate. Așa că vor pleca într-un turneu de
documentare în Germania, Anglia, Italia și Statele Unite, pentru a
discuta cu responsabilii de resort căile prin care controlul poate deveni
mai eficient. Apoi îl vor chema din nou pe Coldea la audieri ■ Până
atunci mai află câte ceva din experiența de gen a lui Ghiță, al cărui



interviu a fost transformat într-un eveniment național, fiind transmis
concomitent pe patru posturi TV, inclusiv cel public ■ Efectul pervers
al dezvăluirilor fugarului este că în acest fel i se face reclamă unui pocăit
al „statului de drept”, liber (vorba vine) să-și prolifereze „adevărurile”
proprii beneficiind de un inexplicabil credit... moral ■ Mai e, probabil,
puțin până când va fi declarat erou al luptei pentru democrație și
legalitate... Deși nimeni nu știe care ar fi fost cursul evenimentelor dacă
Ponta câștiga alegerile prezidențiale și Ghiță ar fi ocupat - cum era
programat - funcția de președinte executiv al PSD (sau - la nevoie - pe
cea de director SRI!) ■ Clou-ul interviului ar fi trebuit să fie fotografiile
care o înfățișau pe Codruța Kovesi la chermezele de la Ghiță acasă sau
de la Cramă, pe care acesta nu i le-a arătat decât realizatorului
interviului ■ Duelul verbal „curat-murdar” dintre Ponta și Dragnea mai
deslușește câte ceva din modul în care politica românească se „distila”
în laboratoarele SRI. Aflăm de la ei cum făcea Maior lista guvernului
și i-o transmitea prin Oprea (marele combinator) lui Ponta ■ Tăriceanu
reacționează dur la detaliul referitor la prezența unor oficiali CIA la
sediul DNA și la petrecerile organizate de statul paralel pe la casele
conspirative, de parcă abia acum ar fi aflat aceste amănunte, notorii de
când au început să curgă dezvăluirile frustraților ■ Hellvig, Coldea și
Kovesi au fost chemați la audieri la DIICOT în dosarul Black CUBE,
deoarece agenții acestei companii au declarat, în Israel, că investigația
lor fusese aprobată de SRI! ■ Iohannis respinge legi pe bandă rulantă:
a retrimis la parlament legea ANI și Legea Referendumului ■ România
ocupă locul 52 între 156 de state la coeficientul de „fericire”. Nu e rău,
deși se poate mai bine. Oricum, n-avem cum să-i concurăm pe
finlandezii de pe primul loc, dar îi zdrobim pe cei din Burundi, de pe
ultimul ■ Inundații mai peste tot pe unde curge vreun râu. Blestem
meteo! ■ Faimosul interviu cu Ghiță a reușit performanța ca audiența
de la cele patru canale TV care s-au înfrățit miercuri seara ca să aducă
națiunii mesajul marelui dispărut peste hotare, să nu însumeze nici
jumătatea celei a unui banal concurs de la Kanal D ■ A fost un
remarcabil „fâs” la care au pus „botul” televiziuni cu pretenții și chiar
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cu obligații față de telespectatorii care le plătesc funcționarea ■ Comisia
de Cultură de la Senat vrea să afle ce a făcut-o pe interimara Doina
Gradea de la TVR să dea undă verde unei fantezii de-a lui Cristache,
izvorâtă din inhibiția acestuia față de unii dintre „maeștrii” pe care-i
cultivă în emisiunea sa ■ Una peste alta, Ghiță nu a adus nimic nou prin
destăinuirile sale din pribegie, încercând doar să pozeze într-un soi de
„rezistent” față de abuzurile Binomului pe care l-a servit cu credință
atâta timp cât a avut beneficii și s-a considerat a fi unul de-al casei ■ S-
a terminat cu bulibășeala fiscală: a fost adoptată declarația unică, ce
include alte șase, pe care o vor completa un milion de liber-profesioniști.
Cei care depun formularul până la 15 iulie vor beneficia de o reducere
de 10%. Abia de la anul va putea fi depusă on line ■ A debutat și noul
program RABLA, în valoare de 120 milioane euro. S-a renunțat la
prevederea buimacă a necesității ITP-ului, iar pentru automobilele
electrice se vor acorda vouchere de până la 11.000 euro. E drept însă
că o priză de încărcare rapidă va costa 40.000 euro... ■ După trei luni
de la demararea acțiunii „Centenarul” continuă să lipsească cadrul legal,
pe care parlamentul n-a avut timp să-l adopte. Criza asta a fost sesizată
și de președintele Iohannis care acuză „jocul politic mărunt” care stă la
originea ei... ■ Ne-a lăudat șeful NATO în raportul său anual: suntem
pe primul loc la cheltuielile pentru înarmare! Dăm mai mulți bani decât
orice alt stat membru (proporțional cu PIB-ul) pe rachete, avioane și
transportoare blindate, și mai puțin pe grădinițe, școli și spitale.
Securitatea costă!(și astăzi, ca și ieri) ■ Membrii CSM au trudit din greu
ca să aștearnă pe 50 de pagini motivarea avizului (pe care l-au dat în
câteva minute, după audiere) cererii ministrului Justiției de revocare a
șefei DNA. Unul câte unul, au „demontat” fiecare dintre cele 20 de
„capete de acuzare” descoperind, în final că în cuprinsul cererii nu s-a
făcut referire la nici una dintre obligațiile legale încălcate. Deci nu că
n-au fost încălcate, ci că ministrul nu s-a referit în mod expres la ele!
Curată chichiță avocățească, parol! ■ Cu alte cuvinte, CSM îl acuză pe
ministru de incompetență, dacă nici măcar o cerere de revocare nu e în
stare să facă ca lumea... ■ De acum mingea este în terenul lui Iohannis
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care, încă dinaintea deciziei CSM, aprecia că, pas cu pas, „suntem tot
mai departe de revocare” ■ ”Doctorii” de la FMI prezic că România nu
se va încadra în deficitul de 3% din cauza cheltuielilor prea mari și a
veniturilor supraevaluate. De câte ori le-am urmat prețioasele sfaturi
am ieșit prost. Poate că măcar de data asta încercăm să nu facem ce zic
ei și cine știe... ■ Dealtfel, „rețetele” lor sunt celebre pentru faptul că
n-au însănătoșit nici o economie pe care au tratat-o ■ EUROSTAT
constată că România a avut în februarie cea mai mare inflație din
Uniune: 3,8%. Probabil că o să mai scadă pe măsură ce românii vor
cheltui banii în plus pe care i-au luat la majorări ■ Anul trecut am primit
2,75 milioane turiști străini care au cheltuit 6 miliarde lei. Vorbind de
milioane și miliarde, poate să pară mult. Dar dacă ne gândim că doar
Barcelona primește într-un an 8 milioane de turiști... ■ Ministrul
Culturii, Ivașcu, dă o veste proastă celor care au sperat să-și recupereze
donațiile pentru achiziția ratată a „Cumințeniei Pământului” a lui
Cioloș: donațiile nu se pot restitui! Nu permite legea ■ 40 de
europarlamentari (dintre care doar 5 români) somează România să
organizeze referendumul cu privire la căsătorie, solicitat de 3 milioane
de semnatari ai apelului pentru familia tradițională. România însă nu se
grăbește ■ Au ieșit rezultatele la simularea Evaluării Naționale. Doar
unul din trei elevi a luat notă peste 5 la română! Asta da performanță!
■ Semnal de alarmă: vineri TVR nu a prezentat nici un reportaj despre
familia Regală! După ce joi, furnizorul de servicii media ne delectase
cu un amplu reportaj al vizitei cuplului Custode-Principe la Liceul Sf.
Sava, a doua zi ne-a lăsat cu ochii în soare... (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (19 - 25 martie)

■ Week end-ul a fost bântuit de dezvăluiri și controverse pe seama
acestora ■ Ponta a lansat teoria „flagrantului” organizat de DNA pentru
Dragnea, pe care el l-ar fi împiedicat printr-o intervenție hotărâtă pe
lângă „statul de drept” coordonat de Oprea. Mărturia lui face parte din
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categoria „bătutului cuielor în talpă” inaugurată de Teodorovici prin
recunoașterea primirii diplomei de la SRI fără să fi frecventat vreun
curs...■ „Lista neagră” de la Comisia Europeană, din 2012, nominaliza
persoanele asupra cărora justiția ar fi trebuit să-și îndrepte atenția - în
fapt o sugestie directă de a fi anchetați și condamnați. Semnată de
comisarul pe Justiție al lui Barrosso, lista poartă amprenta Monicăi
Macovei - cei indicați fiind dintre „clienții” acesteia ■ Guvernul a fost
somat să ceară lămuriri de la Bruxelles în legătură cu această intervenție
brutală în afacerile interne. Cam târziu...■ Comisia lui Iordache l-a
aruncat „peste bord” pe președinte de la numirile de la ÎCCJ, sub
pretextul influenței politice. Or se știe foarte bine că Iohannis este cam
apolitic ■ Decizia Curții Constituționale de a nu se mai implica în
discuțiile pe tema MCV - instituția fiind obligată să-și păstreze
neutralitatea - l-a oripilat pe jurisprudentul Zegrean. Este - zice el - un
„stînga-mprejur”. El făcea, pe vremea lui Băsescu, doar „dreapta-
mprejur” ■ Cristian Preda, europarlamentarul acela care ar vrea ca
România să fie suspendată în UE, se întreba retoric dacă Adrian Năstase

lnvocație mioritică



a avut mandat să participe la o conferință științifică la Moscova, taman
înaintea alegerilor de acolo. Cu alte cuvinte, dacă a avut aprobare de la
noua Securitate ■ Toată lumea se preface că-și pune speranțe în aflarea
adevărului despre „statul paralel”prin desecretizarea protocoalelor SRI
cu 58 de instituții plus SRI. Dăncilă i-a cerut lui Toader să clarifice
problema cu Parchetul General, iar Hellvig s-a arătat să facă operațiunea
■ Revenirea intempestivă a iernii a arătat și unele dintre dezavantajele
evoluționismului pentru specia umană: mersul biped ne face extrem de
vulnerabili la polei! Dovada, cozile de la cabinetele Urgențelor ■
Televiziunea Regală (TVR) a oferit telespectatorilor săi un regal
monarhist: reportajul extins al vizitei cuplului Custode - Principe în
studiourile din Pangratti. Operațiunea face parte din gama obligațiilor
de furnizor de servicii media ai Casei Regale... ■ A venit primăvara!
Un echinocțiu cu ninsoare polei și ger. Aiureala asta meteorologică se
potrivește mănușă cu tot ce se întâmplă în țara asta, pe dos ■ Unde de
un an nu se vorbește decât de justiție, cum trebuie ea perfecționată sau
lăsată așa cum e ■ Apropo: primele trei legi modificate au fost aprobate
de Cameră și urmează să meargă la Senat. Iordache a demonstrat cât
erau de necesare modificările, iar useriștii au dat încă o reprezentație
cu tricouri inscripționate și selfie-uri ■ S-a stabilit că președintele nu
mai trebuie să se obosească cu numirile de la ÎCCJ și că secția de
investigare a magistraților e constituțională ■ Subiectul cel mai fierbinte
din spațiul public rămâne acela al desecretizării protocoalelor -
înțelegerile secrete dintre SRI și vreo 60 de alte instituții, prin care se
punea mână de la mână ca să li se vină de hac corupților fără a li se lăsa
vreo cale de scăpare - metodă recomandată, se pare, de către specialiștii
CIA arondați pe lângă DNA ■ Lazăr s-a codit el cât s-a codit, dar până
la urmă i-a transmis protocolul cu SRI lui Toader. „N-ar trebui, totuși
să fie desecretizate!” - a mai crâcnit el, spre satisfacția jurnaliștilor
acoperiți ■ Hellvig s-a dovedit mai bine orientat, răspunzând cu
promptitudine solicitării - mai ales că nu el le secretizase ■ Tăriceanu
a contestat mandatul prin care a fost ascultat pe rațiuni de siguranță
națională, căzând în plasă pe motiv de nesinceritate față de procurori.
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În felul ăsta poate scăpa de dosar ■ Inspecția Judiciară face un control
la „unitatea de elită” a DNA de la Ploiești. Îl va investiga și pe șeful de
elită al unității, deja celebrul Onea, superiorul și mai celebrului
Negulescu ■ Ministrul Fifor l-a primit pe ambasadorul Canadei. De
când s-a deschis sezonul de achiziții pentru armată, diplomații fac coadă
la ușa sa ■ 70 de universități din Europa au venit la București să
recruteze studenți români, foarte apreciați pentru banii pe care sunt
dispuși să-i dea părinții lor pentru o diplomă „made in” ■ A fost Ziua
Internațională a Fericirii, categorie în care ocupăm un loc bunicel în
clasamentul mondial. 52. Totuși, nu suficient de bun precum cel al Costa
Rica - 13. Acum înțeleg de ce trag unii dintre ai noștri acolo ■ 5 valize
cu câte un milion de euro a primit Sarkozy de la Gaddafy, ca să se
descurce de prezidențialele din 2007. Fostul președinte francez a fost
reținut de DNA-ul francez (dacă au și ei unul). Deci se poate... ■ Andrei
Gheorghe a sucombat la domiciliu. Se crede că datorită unui infarct. Se
fac însă analize toxicologice, date fiind „antecedentele” lui... ■ Viorica
Dăncilă a transmis președintelui Comisiei Europene 0 scrisoare în care
solicită lămuriri despre modul în care se poartă corespondența dintre
Comisie și autoritățile române pe tema MCV, folosindu-se liste cu nume
de persoane suspecte de corupție ale căror capete trebuie să cadă prin
intermediul justiției ■ Premierul român cere modificarea Mecanismului
și renunțarea la practica abuzivă de a se transmite astfel de indicații ■
Este un prim act de demnitate în dialogul nostru cu Bruxelles-ul. Iar pe
acest fond de insubordonare, președintele Iohannis, care se află la
reuniunea la vârf, are dificila sarcină să participe la discuțiile despre
Brexit ■ Încă din debut, președintele ne informează radios că acestea
„arată bine pentru noi”. O exprimare nițel cam confuză, având în vedere
că tratativele se duc în bloc, pentru toți membrii Uniunii. Dar mai multe
vom afla vineri, adaugă trimisul special de la Cotroceni ■ Cât despre
„lista neagră”, Tăriceanu este primul lider care se exprimă fără echivoc:
Unii dintre funcționarii de la Bruxelles nu înțeleg că România este stat
suveran! ■ La trei zile după anunțul rezultatului alegerilor din Rusia
Klaus Iohannis s-a dumirit cum stau lucrurile și a purces la gestul firesc
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de a transmite felicitări câștigătorului. Ca tot ardeleanul și-o fi zis: da
de ce atâta grabă? ■ Continuă dezbaterea publică pe tema protocoalelor.
Deși Lazăr și unii jurnaliști „acoperiți” cred că nu e bine să fie
descretizate (au motivele lor) Toader se angajează să facă pașii legali
cât mai curând posibil. Important este nu atât să aflăm ce conțin (se cam
știe) ci ca așa ceva să nu se mai repete ■ Scandalul internațional
Cambridge Analitica își transmite undele și spre București. Se zice că
agenția respectivă și-ar fi băgat coada și prin alegerile din România,
prin filiala condusă de fostul tractorist, actual ginere de ministru de
Externe, Peter Imre ■ Carismaticul Dacian Cioloș a decis să-și facă
partid, dacă nici unul dintre cele existente nu-i recunoaște valoarea, și
să debuteze la europarlamentarele de la anul. Cine știe, poate se alege
cu un mandat pentru Bruxelles, că pentru București... ■ Nu doar Cioloș,
ci și pe Onțanu îl bat astfel de gânduri. Ce-ați zice de un partid de
generali, în uniforme? ■ Tăriceanu nu s-a decis încă dacă să candideze
la prezidențiale. Când spune „încă” înseamnă că, totuși, așa ceva îi trece
prin cap ■ Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al premierei, a citit de pe
prompter că Spitalul Municipal va fi gata în 20 de ani. Noroc că a
intervenit prompt primărița Pandele și a restabilit adevărul: doar trei
ani! Nu știm de ce, dar parcă tot Nelu e mai credibil ■ Statul a redevenit
acționar majoritar la Șantierul Naval Mangalia. După privatizare
urmează, firesc, re-naționalizarea! ■ Tragedie românească în Cehia.
Cinci muncitori români au murit în urma unei explozii a depozitului de
combustibil la care lucrau. A murit și un ceh. Plătim scump speranța
unui câștig mai bun peste hotare... ■ A nins doar în martie mai mult
decât într-un an întreg. Valul de frig și zăpadă prognozat de meteorologi
a fost punctual și a blocat pur și simplu sudul și estul țării. În București
a afectat circulația și programul părinților, care nu au avut cu cine să-și
lase copiii din cauza închiderii grădinițelor și școlilor, decisă de
primărița Pandele. Daniel Florea, primarul Sectorului 5 s-a răzvrătit și
nu a suspendat cursurile ■ Din Crăciun în Paște se hotărâte soarta
Codruței Kovesi. După ce ministrul Toader și-a amânat comunicarea
deciziei după Crăciun, iată că și președintele o amână pe a sa după
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Paște. Abia atunci va „explicita” hotărârea pe care o va lua după ce va
analiza atent argumentele ambelor părți ■ Aflat la Bruxelles pentru
discuțiile Comisiei pe subiectul Brexit, Iohannis a declarat că scrisoarea
premierului adresată lui Juncker prin care s-au cerut clarificări în
legătură cu „lista neagră” nu este „greșită” și că ea corespunde unei
preocupări reale a opiniei publice, solicitându-i, la rândul său
președintelui Comisiei, o analiză aprofundată în vederea unui răspuns
convingător ■ Ministrul Culturii dă de veste că a fost aprobat primul
set de proiecte eligibile din programul Centenarului. Este un fel de
„Cântare a României” - proiectele rezumându-se la festivaluri muzicale,
expoziții și tipărituri. Lipsesc cele mai importante însemne:
monumentele, care nici nu mai au când să fie realizate. Poate pentru
bicentenar ■ Celălalt eveniment major al perioadei - președinția
Consiliului European din 2019 - pare să fie în grafic. Cel puțin așa dă
asigurări premierul Dăncilă: Stăm foarte bine cu pregătirile! ■ Scorul
1 - 1 și un rezultat deocamdată nul în meciul DNA - Nicușor
Constantinescu. Aflat în închisoare, condamnat în primul dosar, fostul
șef al CJ Constanța a fost achitat definitiv în al doilea, iar al treilea este
în curs de judecare ■ După 11 ani de pauză din cauza neînțelegerilor
dintre diferitele grupări organizatoare, SIAB - Salonul Automobilului
se deschide sâmbătă și va putea fi vizitat până pe 1 aprilie ■ Partea bună
a vremii rele a fost aceea că viscolul a pus la lucru centralele eoliene
care au livrat procent maxim de electricitate (AMBIDEXTRU)
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■ Cazanul Justiției stă să bufnească. Înalta Curte a retrimis dosarul
familiei Cosma la DNA pentru a fi refăcut și rejudecat. Motivele stau
în folosirea de probe obținute în mod dubios de către „unitatea de elită”
din Ploiești, nu în eventuala nevinovăție a inculpaților ■ Apropo de
„penali”: mulți observatori au fost surprinși de reacția lui Iohannis față
de scrisoarea lui Dăncilă către Juncker, pe care a găsit-o justificată. Cum



așa? Explicația este simplă și n-a prea fost băgată în seamă de cei care
au citit scrisoarea doamnei Day pe diagonală. În capul „listei negre” a
persoanelor despre care se solicitau explicații pentru tergiversarea
dosarelor de corupție se afla chiar numele de Iohannis! ■ Tot despre
„lista neagră”: cum (altfel) s-ar putea explica faptul că înainte de
transmiterea acestor indicații de la Comisie, George Becali a fost achitat
în trei procese, pentru ca după aceea, europarlamentarul cu același nume
să fie condamnat în aceleași dosare! ■ Pentru prima dată în ultimii ani
- cei ai „binomului triumfător” - SRI și-a prezentat bilanțul cu ușile
închise. A avut acces doar președintele, invitat de bunul său prieten
Hellvig ■ Iese la iveală și un amănunt picant legat de serviciul secret:
pe când era la apogeul puterii sale Coldea l-a interceptat până și pe șeful
său, George Maior ■ Centenarul tefelist Mihail Șora se fălește în CV-
ul său cu faptul că în 90 și-a dat demisia din funcția de ministru al
Educației în semn de protest față de Mineriadă. Fostul său șef, Petre
Roman îl dă în vileag spunând că, din contră, atunci și-a oferit serviciile
pentru a face parte din noul guvern! ■ Vești despre Apărare: Arabia
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Saudită a încercat să contreze un atac cu rachete lansate de rebelii din
Yemen cu rachetele Patriot, achiziționate de la americani. Una dintre
acestea a căzut într-o zonă rezidențială iar alta a explodat după lansare
■ Culmea slugărniciei diplomatice: Ministerul de Externe a expulzat
(la ordin!) un diplomat rus doar pentru a fi în ton cu Trump și May! ■
Centenarul unirii cu Basarabia - o uniune care, din păcate, nu a durat
decât 20 de ani - a prilejuit o serie de manifestări omagiale între care
nu a lipsit o ședință solemnă la Parlament, în absența lui Iohannis, dar
în prezența principesei Margareta ■ Probabil că președintele nu a dorit
să-și strice de tot relația cu omologul Dodon. În schimb Dragnea a avut
tăria să zică cu voce tare că vrea unirea, lucru care l-a deranjat pe
„părintele uninomonalului” analistul cauzelor juste Pârvulescu. Acesta
a atras atenția asupra pericolului tentativelor de „redesenare” a hărții
Europei ■ Pericol pe care l-au ignorat și nemții când s-au unificat, și
NATO când a „desenat” Kosovo. De ce ar fi mai gravă o re-unire
românească? ■ Dragnea și Tăriceanu au riscat să se pună la remorca
„unionistului” Băsescu, care a supralicitat mergând în bârlogul lupului
Dodon pentru a juca hora unirii cu „trădătorii” neamului basarabean ■
Tot „binomul” Dragnea-Tăriceanu anunță că va accelera procedurile de
rezolvare a situației Casei Regale, printr-o lege care să confere acesteia
statutul de instituție publică. Pentru că doar așa se poate plăti de la buget
chiria palatului Elisabeta și pensia alimentară a cuplului princiar ■
Ambasada Rusiei, căreia i s-a pus în vedere să trimită acasă un diplomat
(cum l-o fi ales Ministerul de Externe? Poate unul căruia i se apropie
pensia...) în semn de solidaritate cu Skripal, denunță „nebunia politică
colectivă” care i-a cuprins pe cei care vor să facă din Rusia inamicul
public nr 1 ■ S-a dezmeticit și CSM-ul ca să ceară explicații de la
Comisia Europeană în legătură cu cu solicitarea de informații referitoare
la dosarele de corupție - „listele negre”. Mai mult, judecătoarea Baltag
crede că ar trebui să se știe și dacă și ce a răspuns Ministerul Justiției și
cât de legală era această dezvăluire de informații clasificate ■ Bate un
vânt ciudat pe la pravoslavnicul CSM: tocmai a fost refuzată o cerere
de apărare a reputației (care?) Codruței Kovesi într-un caz legat de
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dosarul Teldrum ■ Ministerul Finanțelor vrea să ne convingă că situația
bugetului - deficitul major - a fost prevăzută și că nu sunt motive de
îngrijorare. Mai ales că ANAF-ul va intra pe mâinile vânjoase ale lui
Mișa, după cum se zvonește ■ Florin Georgescu, salariat la stat de o
viață, este în favoarea impozitării progresive a veniturilor, dar nu și a
salariilor, pentru că, zice viceguvernatorul prim, marile averi nu s-au
făcut din salarii ■ Ofticată de noile dezvăluiri ale fostului său prieten
Ghiță, Codruța Kovesi a pus poprire pe contul de pensie al socrului
acestuia, taman omul care punea muzica și făcea poze la petrecerile din
cramă la care ea nu participa ■ Culmea cinismului: premierul May al
Marii Britanii i-a transmis condoleanțe lui Putin pentru tragedia de le
Kemerevo. În loc să-l acuze că el a provocat-o... ■ Președintele a
profitat de vizita sa la SIAB pentru a face declarații pe toate temele
actualității. În primul rând a spus de ce n-a fost la ședința solemnă de
la Parlament dedicată centenarului unirii cu Basarabia: nu și-a permis
să aibe o abordare politicianistă! Adică să se dea unionist, când de fapt
nu e ■ După ce a probat cea mai scumpă mașină - un Rolls Royce
Phantom, care i se potrivea ca o mănușă - a mai spus câte ceva despre
legile justiției, despre revocarea Codruței („Luna mai e o lună
frumoasă!”) și despre necesitatea ca la viitorul salon să fie invitată și
Dacia-Renault ■ De ce n-a participat acum? Pentru că organizatorii au
practicat niște taxe cu care să-și scoată pierderea din cei 11 ani când n-
au mai organizat-o. Ca pentru Rolls Royce-uri ■ Polonia a semnat
pentru achiziția a două baterii de rachete Patriot în valoare de peste 2
miliarde de dolari pe care le va primi în 2020. Ce deosebește achiziția
lor de a noastră? O „diferență” de 279 milioane de euro - valoarea
offset-ului, a ceea ce se va produce în Polonia! ■ Lovitură de maestru
a lui Teodorovici: ca să revigoreze ANAF-ul l-a pus șef acolo pe
predecesorul său, vânjosul Mișa, care va face instrucție cu noii șefi puși
în locul celor 24 schimbați (dar nu dați afară!) pentru lipsa de
performanță ■ Scrofulos la datorie, procurorul general Lazăr a constatat
că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desecretizarea protocolului
cu SRI. Deși părerea lui știm care este... ■ Celebrul Onea, șeful „unității
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de elită” a DNA de la Ploiești a fost invitat la București pentru a fi audiat
de Inspecția Judiciară ■ Face valuri una dintre dezvăluirile lui Ghiță:
cum că i-a dat - prin Coldea - 7000 de euro Codruței Kovesi ca să-și ia
mașină. Că n-avea decât AUDI-ul blindat de la serviciu ■ O veste bună
pentru ministerele Muncii și Finanțelor: față de anul trecut sunt mai
puțin cu 29.000 de pensionari - și pensiile aferente, care pot să mai ajute
la deficit... ■ Afront incalificabil față de fostul șef al USB și USR:
Nicușor Dan a fost dat afară de polițiștii locali din ședința Consiliului
General, tocmai când voia să pună niște întrebări incomode pentru
primărița Pandele ■ Nu ne mai calificăm cam de mult pe la marile
competiții fotbalistice, dar stăm bine la capitolul „amicale”: în doar trei
zile am învins două naționale pe care nu le mai bătusem de peste două
decenii - Israelul și Suedia. Victoria de la Craiova a fost obținută pe un
gazon de pășune... ■ Legile justiției au fost revotate de către majoritate
și urmează să fie contestate la Curtea Constituțională de către
PNL/USR, ai căror specialiști au depistat 37 de motive de
neconstituționalitate ■ „Aceste legi vor intra în vigoare și își vor
produce efectele” - a amenințat Dragnea ■ Conducerea Băncii Naționale
a fost convocată la Parlament, unde a fost primită de singurii trei
membri ai comisiei de specialitate care nu s-au dus la o sindrofie din
provincie. „Pisica neagră” a inflației a fost aruncată de bancheri în
curtea Guvernului care a mărit indecent lefurile, în timp ce liderii
coaliției reproșează egoismul benerist manifestat de 26 de ani de când
toate guvernele l-au susținut necondiționat pe cel mai logeviv șef de
instituție din România ■ Mare tămbălău face Dragnea pe tema
descentralizării pe care, chipurile, miniștrii o resping, străduindu-se să
demonstreze că nu trebuie făcută ■ Inspecția Judiciară a dat în judecată
CSM-ul (!!!) pe motiv că a cenzurat raportul controlului făcut la DNA
■ Fiicele fostului rege au dat statul în judecată pentru că nu au putut să
exploateze pădurile care le-au fost retrocedate, pierzând vreun milion
de euro ■ Teodorovici ne surprinde plăcut cu anunțul unor noi
modificări ale Codului Fiscal, cu care lucrurile vor merge unse ■ În
ciuda protestelor, sporurile personalului medical rămân plafonate la
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30%, conform legii - anunță ministrul Sănătății ■ Fiul mogulului
Adamescu, decedat în pușcărie, a fost arestat în Anglia pentru că a
folosit niște documente falsificate pe baza cărora spera să nu fie extrădat
■ În fața instanței, Toni Greblă a motivat că arestarea sa se datora
faptului că SRI a vrut să dea un avertisment Curții Constituționale care
se opusese legii „Big Brother” ■ Orban a instaurat dictatura personală
în PNL excluzând trei membri dintr-o lovitură: pe Dobrițoiu, Roman și
- ultimul pe listă - Zamfir. Acesta din urmă pe motiv că le era prea
simpatic pesediștilor ■ Elena Udrea ar fi pierdut unul dintre gemenii cu
care era însărcinată, în Costa Rica. ■ S-a produs evenimentul mult
așteptat al desecretizării protocolului dintre SRI și Parchetul General,
recte DNA. Datând din 2009, când Codruța Kovesi era șefa PG,
protocolul a funcționat până în februarie 2016 când Curtea
Constituțională l-a scos din circulație. În virtutea înțelegerii, semnată
de Maior din partea SRI, s-au alcătuit celebrele „echipe ale morții”,
mixte de anchetă, iar DNA avea obligația să informeze SRI cu
regularitate despre ce a făcut cu informațiile primite ■ Primele reacții -
între care cea mai virulentă este cea a Danei Gârbovan de la UJR - se
referă la profunda încălcare a normelor constituționale și internaționale
și la efectele nocive asupra justiției. Pentru că nu este exclus să se
producă un val de contestații ale unor sentințe pronunțate în virtutea
acestui protocol ■ Ambasadorul român la Moscova a fost convocat la
Ministerul de Externe pentru a i se înmâna nota referitoare la expulzarea
unui diplomat român. O replică „dușmănoasă” la expulzarea „amicală”
a diplomatului rus de la București, măsură luată nu pentru că am avea
noi ceva cu rușii, ci ca o expresie a solidarității cu cuplul May - Johnson,
cei atât de iubitori de spioni străini ■ Dacă România a executat prompt
ordinul primit de la Washington, Austria și Ungaria au zis că ei n-au
prea găsit spioni printre diplomații de la ambasadele din capitalele lor,
iar Bulgaria se mai gândește... ■ Ministrul Finanțelor, vorbărețul
Teodorovici (a reușit să-l enerveze pe Dragnea cu părerile lui) gândește
să facă un nou Cod Fiscal la anul. Cel în curs s-a cam ferfenițit, după
cele 250 de cârpeli de anul trecut și alte patru de anul acesta. La om
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nou, cod nou! ■ Guvernul Cioloș s-a transformat în partid! Negăsind
atmosferă prielnică nici la liberali și nici la useriști, în ciuda susținerii
prezidențiale, carismaticul Cioloș o ia gospodărește de jos și alcătuiește
un partid nou-nouț cu unii dintre vechii săi tovarăși de drum din
guvernul de tristă amintire tehnocrată ■ Dar nici nu a făcut bine
strigarea că a și fost acuzat de plagiat de o platformă civică numită,
culmea, „Împreună”, exact ca partidul înscris la tribunal, formată în
urmă cu vreun an ■ Nici o zi fără o nouă dezvăluire despre Codruța.
De data este vorba despre cunoștințele sale precare de limbi străine, în
ciuda cărora a fost trimisă în 2012 la Bruxelles ca să ocupe o funcție
importantă, înainte să aterizeze la DNA cu sprijinul lui Ponta ■
Dezamăgită de atitudinea recalcitrantă a opoziției din Consiliul General,
primărița Pandele a hotărât să trimită o scrisoare de dragoste
bucureștenilor în care să le spună cât de mult îi iubește ea, și cât de mult
îi urăsc cei care se opun proiectelor sale (AMBIDEXTRU)
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Aprilie
șaptezile@amosnews.ro (2 - 8 aprilie)
Ceaușescu ar fi fost mândru de Lazăr! Arheologul din fruntea
Parchetului General este pe cale să dezgroape etica și echitatea
socialistă, răzbunând trădările care l-au scos pe acesta din scena
istoriei ■ După 30 de ani vinovații ajung în instanță iar ceea ce a purtat
ilegal numele de Revoluție va fi retrogradată la simpla calitate de
„lovitură de stat” ■ Asta, bineînțeles, dacă Iohannis va aproba cererea
de trimitere în judecată a treimii Iliescu/Roman/Voiculescu, făcută
vinovată de moartea a o mie de oameni dezorientați ■ Dar actualul
președinte nu pare deloc dispus să-l exonereze pe primul președinte de
ditamai acuzația de „crime împotriva umanității” - cum pompos le-au
intitulat procurorii militari - cam aceiași care îi anchetau pe „huliganii”
din Decembrie ■ Pentru că, „asimilat” de ei funcției, neconsemnate în
Monitorul Oficial, de „șef de guvern”, Iliescu ar fi patronat cu cinism
genocidul ■ Marea problemă a acestei ofensive judiciare, unică în
analele schimbărilor de regim este că nu se știe pe ce bază au fost
cercetați „criminalii”: pe Codul penal al lui Ceaușescu, încă în vigoare
la vremea faptelor, sau pe nepromovatele încă legi ale noului stat
democratic? ■ Dealtfel, actuala guvernare, derivată direct din
„emanația” revoluției, a decretat că aceasta a luat sfârșit fix pe 22
decembrie la orele 12,15! ■ Mare vâlvă a făcut interviul lui Daniel
Morar, fostul șef al DNA, care a afirmat că el nu a respectat și nu a
aplicat protocolul semnat de șefa Parchetului General, pe nume Codruța
Kovesi, pentru că l-a considerat ilegal. Fără însă să-l denunțe ca atare...
■ Dealtfel, relația lui Morar cu SRI a fost destul de rece, doar transferul
la Curtea Constituțională salvându-l de niște represalii din partea
cuplului Maior-Coldea ■ Blestemele lui Dan Voiculescu îi ajung pe cei
care l-au înfundat în pușcărie: procurorul Eva este trimis în judecată,
iar judecătoarea Camelia Bogdan tocmai a fost exclusă - a doua oară -
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din magistratură, de către CSM ■ Gala Forbes a acordat titlul de „cea
mai influentă femeie din România” principesei Margareta. Pe bună
dreptate: cine altcineva ar fi reușit să-i influențeze pe Dragnea și
Tăriceanu încât să propună un proiect de lege prin care Casa Regală să
devină instituție publică pentru a fi alimentată de la buget? ■ Partidul
lui Cioloș nu și-ar fi plagiat doar numele, după acela al unui ONG, ci și
„proiectul”! Cristian Pârvulescu „denunță” modelul Macron. La scară,
bineînțeles ■ Un recent sondaj plasează pe primele locuri ale eficienței
miniștrilor pe Daea (1), Olguța Vasilescu (2) și Meleșcanu/Fifor (3) ■
Ocupantul primului loc a fost co-părtaș la cea mai reușită păcăleală de
1 aprilie: lansarea la un post TV a programului... „Primul miel”! ■
Centenarul marii Uniri se înscrie pe răbojul istoriei ca remarcându-se
prin absența totală a unui monument dedicat evenimentului! Poate la
bi-centenar... ■ Protocolul SRI - DNA prilejuiește revelații în serie
asupra tehnicii prin care s-a instaurat, din 2012, veritabilul stat de
drept... polițienesc. Semnificativ este articolul 34 care stipulează că SRI
face nu doar interceptările, ci și selecția pasajelor care urmau să fie

Atelaj comunitar



folosite în justiție… ■ Președintele le-a invitat pe Viorica și Olguța la
Cotroceni ca să le muștruluiască pentru politica bugetară imprudentă și
pentru faptul că legea salarizării contrazice principiul egalității. Cel
puțin așa reieșea din comunicatul dat publicității cu grăbire de
Administrația Prezidențială ■ Nici vorbă de așa ceva! - a replicat, vădit
iritată, Viorica Dăncilă. N-am discutat nimic din ceea ce afirmă
președintele! ■ Șefa Guvernului nu s-a hazardat să afirme că acesta
minte, dar i-a cerut să „desecretizeze” stenograma discuțiilor. Lucru pe
care Iohannis nu l-a făcut, din motive lesne de înțeles... ■ Prin această
intervenție Iohannis și-a făcut puțină publicitate arătând că este
„preocupat” de nemulțumirile salariale ale unor categorii de bugetari
care nu au câștigat cât se așteptau ■ A mai vrut să știe președintele și
cum a cheltuit guvernul banii din creșterea economică? Păi cum altfel
decât majorând bugetele serviciilor secrete și alocând bani pentru
promisiunile făcute de Iohannis lui Trump, că va aloca 2% din PIB
pentru achiziționarea de armament american! ■ Fierbere mare în
justiția-justiție (nu procuratura) pe tema protocolului cu SRI. Gârbovan
și Ciucă, de la cele două asociații de profil, vor să se știe tot adevărul
în legătură cu aranjamentele de culise dintre instituțiile netransparente
ale „statului de drept” și merg mai adânc decât „borna 2012” - chiar de
prin anii 90 ■ Ar fi un bun prilej să se dea în vileag și rolul Liviei
Stanciu în structura „trinomului” SRI - DNA - ÎCCJ, mai ales că
instanțele au început să se lepede de influența sa nefastă. Dovadă:
anularea deciziei de condamnare a lui Mircia Gutău, luată de fosta șefă
a Înaltei Curți din dorința de a-i face o plăcere lui...
Băsescu! ■ Înghesuită de valul de revelații de după desecretizare,
Codruța Kovesi iese la interviuri și încearcă să convingă că ofițerii SRI
doar îi „ajutau” pe procurori să monteze microfoane! În rest, totul era
perfect legal, nu cum pretinde Morar. Care nici el nu a fost ușă de
biserică... ■ Afirmația șefei DNA că celebrul protocol a fost aprobat în
CSAT îl pune pe gânduri pe Tăriceanu, care era premier la vremea
aceea, dar nu-și mai amintește de chestia asta după 13 ani. Nu-și
amintește nici Băsescu... ■ Curtea Constituțională a decis că ideea unei
comisii de anchetă a SPP nu se justifică, iar Dragnea rămâne cu onoarea
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afectată de Pahonțu, nereperată ■ Noua conducere a CNSAS e formată
din aceiași oameni vechi care ling dosare de ani de zile fără să mai
descopere nimic senzațional, cum se întâmpla pe vremea când Dinescu
nu gătea încă la Cetate... ■ Dacă un protocol SRI - DNA mai mergea,
închizând ochii, nu același lucru se poate spune despre cel dintre SRI
și ÎCCJ. Este ca și când se înfrățesc hoții cu vardiștii, propunându-și să
devină „parteneri de nădejde”, vorba Liviei Stanciu ■ Ea este cea care,
foarte probabil, a semnat protocolul care a lăsat-o fără grai pe Dana
Gârbovan. Deocamdată acesta rămâne secret, chiar dacă a fost dat în
vileag, imprudent, de Codruț Olaru, cel cu teoria efectelor nule asupra
procesului judiciar ■ Dacă unii mai erau îngrijorați, i-a liniștit interviul
radiofonic dat de Kovesi care a clarificat termenii protocolului DNA -
SRI: acolo nu era vorba de „colaborare” ci de „cooperare”, iar echipele
nu erau „mixte”, ci „comune”. Slavă Domnului, că ne temeam de mai
rău... ■ PSD brevetează noul sistem de promovare a femeii. Alături de
doamne serioase, precum Viorica Dăncilă, sunt susținute să urce pe
scara demnităților publice și unele persoane mai june și nurlii, care se
bucură de încredearea unor lideri mai purii. Așa s-a întâmplat deunăzi
la Secretariatul General al Senatului, unde în locul hârșitului Vărgău a
fost pusă juna Izabela Chercian, calificată de experiența vastă obținută
în calitatea de referentă la grupul parlamentar al partidului. Sunt
complet neserioase afirmațiile că propunerea lui Manda ar fi venit, de
fapt, de la Marian Neacșu, secretarul general al partidului, nașul lui
Marian Pavel, cel care după divorț s-a dedicat promovării tinerelor
talente admnistrative dintre care Izabela făcea parte absolut
întâmplător... ■ Banca Europeană de Investiții și-a trimis specialiștii să
numere mașinile care circulă pe centura Capitalei, iar aceștia au
constatat că dacă nu ne apucăm repede să facem o altă centură, circulația
în București se va bloca complet ■ Pe pistele aeroportului Otopeni se
circulă ca pe orice alt drum, plin de gropi și periculos. Diferența este că
anvelopele avioanelor, care trebuie schimbate des, costa mult mai mult
decât cele ale automobilelor. Iar de piste nu se ocupă CNADNR-ul ■
Nivelul Dunării crește la Galați și în Deltă îngrijorător, apropiindu-se
de maximul istoric de 437 cm din 2010. Un motiv în plus ca să se mai



amâne începerea lucrărilor la celebrul pod ■ Referendumul familiei,
prin care Constituția va fi modificată în sensul că aceasta nu este
formată din „soți” (care ar putea fi de același sex) ci dintr-un bărbat și
o femeie, ar putea fi organizat în mai, dacă Europa cea iubitoare de
LGBT nu ne va pune niscai bețe în roate ■ Invitat pentru o a doua rundă
de spovedanii la Comisia SRI, fostul director adjunct Coldea a pogorât
precum Isus printre păcătoși dând lecții de anti-vulnerabilitate și de
patriotism ■ Părea că nu a realizat că nu mai este nici director și nici
angajat, ci doar un pensionar care-și închipuie că are o misiune sacră ■
În apărarea protocoalelor a emis teoria că și Europa, și NATO n-ar mai
putea funcționa fără astfel de înțelegeri oculte ■ La final a emis o
parabolă prin care prevestea o soartă tristă celor care nu-și prețuiesc
apărătorii și dau credit trădătorilor ■ Întrucât nu și-a finalizat predica,
în cele patru ore acordate, urmează să revină pentru o a treia repriză,
după sărbători ■ Șoc și groază: Inspecția Judiciară i-a trimis în judecată
pe Onea și Negulescu, exponenții „unității de elită” DNA Ploiești,
pentru „exercitarea funcției cu rea credință”. Adică acele fapte despre
care șefa lor spunea că nu există! ■ Adrian Sârbu i-a adresat „boului”
Augustin Lazăr, procurorul general (apelativ dur, dar - în opinia
autorului - meritat) un denunț în care îl acuză de infracțiunea de a fi
acționat conform prevederilor protocolului ilegal semnat cu SRI ■
Adresantul se află însă în Maroc unde participă la o conferință cu tema
(culmea!) „Independența puterii judiciare”. O temă pentru care are
experiență, nu glumă! ■ Academia Română are, în sfârșit, un președinte
pe măsura importanței sale: profesorul clujean Ioan Aurel Pop. Omul
potrivit la locul potrivit! (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (9 - 15 aprilie)

După o veritabilă vacanță de Paște, care a dat ocazia aproape tuturor
posesorilor de mașini să invadeze șoselele pline de gropi ale patriei,
„săptămâna cea mai scurtă” a început de marți, cu bilanțurile de rigoare:
accidente, intoxicații, incendii, crime - adică toate acele evenimente
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care i-au ținut departe de ouăle roșii și cozonacul din dotare pe cei 5000
de angajați ai Internelor pe care dna Carmen Dan i-a invitat să
sărbătorească prin muncă ■ Prima zi de lucru a parlamentarilor a oferit
opoziției ocazia să demonstreze că nu doarme în bănci: moțiunea simplă
la adresa Rovanei Plumb, prin care era pusă la zid pentru că nu se zbate
să crească absorbția de fonduri europene (de parcă vreun alt ministru
ar fi făcut-o) s-a soldat, cum era de așteptat, cu o respingere la scor.
Inițiatorii ar fi fost extrem de surprinși dacă trecea... ■ Circulă o
informație (neconfirmată din surse oficiale) că diplomatul român
expulzat de ruși avea această soartă de dinainte de decizia „schimbului
reciproc”, acesta fiind interceptat de „organele” de la Moscova pe când
frecventa, „trotilat”, o zonă cu obiective interzise turiștilor ■ Arafat a
stârnit o adevărată furtună cu propunerea ca medicii să aleagă între stat
și privat și să nu mai sugă la ugerele a două oi concurente. Cum era de
așteptat, pacienții agrează ideea, iar medicii nu. Motivele invocate sunt
dintre cele mai bizare ■ Poetul Mircea Cărtărescu, cel citit din scoarță-
n scoarță de Băsescu a primit, în sfârșit, o distincție internațională: un
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„Nobel” mai mic, de doar vreo 50.000 de euro. Buni și ăștia, mai ales
pe seceta asta bugetară ■ Un epocal succes a înregistrat diplomația
românească prin stabilirea de relații cu cel de-al 169-lea stat din
inventarul mondial: Antigua și Barbuda! Două insulițe de prin Caraibe,
celebre pentru carnavalurile pe plajă pe care le organizează. Avem
prilejul să dezvoltăm niște relații - nu se prea știe deocamdată de ce fel
- dar care ar putea constitui o alternativă la Madagascar și Costa Rica,
pentru oamenii de afaceri români. Oricum, cu această entitate numărul
țărilor cu care întreținem relații complet nefolositoare trece de o sută!
■ Oamenii ministrului Daea au fost vigilenți chiar și de sărbători: au
depistat cantități de vin contrafăcut din Bulgaria și cartofi infectați din
Egipt, pe care le-au scos la timp din circuitul comercial ■ Ultima
sperietoare în materie de justiție la care au recurs „independentiștii”
este un dubios ONG pus sub acoperirea unor țări (?) care sunt împotriva
corupției (de parcă ar fi și altele în favoarea acesteia). ONG-ul ăsta a
elaborat un Raport (pe care nu i l-a cerut nimeni) plin de
„îngrijorări”(cel mai iubit termen de către cei ce nu mai pot de grija
noastră, fie ei ambasadori sau organizații) și în care sunt criticate mai
ales intențiile pe care le-ar avea forul legislativ în procesul de revizuire
a unora dintre legile justiției) ■ Opoziția aclamă din rărunchi raportul
și zice că e groasă dacă nu ne supunem recomandărilor ■ Raportul ăsta
vine chiar la țanc: adică pe la termenul pe care l-a dat președintele
pentru comunicarea deciziei lui față de cererea de revocare a iubitei sale
Codruța: „După Paște”. Trecând însă și cel evanghelist și cel ortodox,
mai rămâne în discuție doar Paștele Cailor ■ Însăși Codruța, cea atacată
în mod neloial de Inspecția Judiciară prin propunerea de a fi cercetată
disciplinar pentru o serie de abateri deloc de neglijat, se pregătește să
răspundă valului de acuzații de pe urma protocoalelor cu o ofensivă
împotriva unui nou lot de corupți VIP, prin care să dovedească faptul
că „își face treaba”, indiferent de părerile unora și în consens cu ale
altora ■ Comisia SRI, condusă de blândul Tanda - pardon, Manda - își
reia lucrările audiindul pe Horia Georgescu (ex ANI) în legătură cu
unele nepotriviri cu declarațiile sincere ale lui Maior, iar apoi din nou
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pe oratorul-prezicător Coldea. Abia după aceea va veni și mult așteptatul
rând al lui Băsescu și Dragnea, care se invită „ca grecii la pușcărie”care
să fie ultimul ■ Fantoma bacșișului se întoarce ca să-l bântuie pe
Teodorovici. După ce acum doi ani, când ocupa aceeași funcție, a
introdus taxarea pourboire-ului, la care a renunțat după o săptămână din
cauza protestelor, este acum somat chiar de către cei din branșă să o
facă. Așteaptă însă propuneri serioase și justificate ■ Guvernul și
Statistica se contrează pe tema salariilor și a modalităților diferite de
calcul. Membrii Executivului recunosc, totuși (prin Olguța) că în
anumite ramuri lefurile nu au prea crescut, din cauza transferului de
CAS, dar promit că la anul nu vor mai fi probleme și toată lumea va fi
mulțumită. Măcar cei care vor supraviețui... ■ Muribundul CNSAS a
dat un semn de viață lansând pe piață (la momentul potrivit) o „listă”
de vreo 200 de „colaboratori ai Securității” ■ Nu de persoane care ar fi
făcut „poliție politică” în accepția termenului cenesasist, ci de persoane
agreate de o „secție externă” a Securității (un fel de SIE de azi) pentru
a influența diaspora în favoarea regimului ■ Că despre așa ceva era
vorba o confirmă componența eșalonului deconspirat: jurnaliști, istorici,
profesori, specialiști din diverse domenii - ba chiar și un chelner și o
pensionară ■ Dacă cercetătorul Hodor care a trudit la deconspirare
dând-o publicității la „22” ar fi putut să o blindeze și cu angajamentre
semnate de respectivii, sau cu note de plată ale „drepturilor de autor”,
lista asta mai avea un rost. Așa, demersul său este practic inutil ■ Sau,
mai degrabă, util unor anumite scopuri, între care și compromiterea unor
persoane care ar putea influența decizii și acțiuni în curs ■ Iar dacă este
ceva de reproșat respectivilor „agenți” este că, dată fiind natura ne-
imputabilă a acțiunilor lor, nu au dezvăluit ei înșiși la timpul potrivit
această condiție ■ Asta despre „vechea securitate”. Despre cea nouă a
vorbit pe larg la Comisie Horia Georgescu, luminat parcă brusc de
sfintele Paște în legătură cu folosirea lui ca „instrument de lucru” de
către George Maior, pe care îl tratase, credul și naiv, ca pe un mentor și
prieten ■ De fapt, fostul director al SRI își făcea treburile sale și ale
„Cupolei” prin intermediul ANI, care ajunsese - de se mira și Horică -
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la un procent de succese în instanțele dnei Stanciu de peste 90% ■
Deficitul de cultură generală ce caracterizează actuala garnitură de lideri
social-democrați se vede mai ales din prestațiile stângace (nu neapărat
stângiste) ale premierei Dăncilă, altminteri o femeie de treabă, luată
însă brutal de la ale ei și pusă de alții să gospodărească ditamai statul.
Ultima sa gafă - citirea, dintr-un raport, a anului 2020 sub forma 20 și
20 - a făcut deliciul cârcotașilor care-i pândesc orice prestație verbală
■ Loviți grav în onoarea lor de universitari de către un ministru care ar
ilustra „triumful mediocrității și al găștilor politice, doi profesori -
Mircea Dumitru și Marian Preda - protestează cât de energic pot
împotriva reducerii numărului de locuri plătite de la Universitatea
București, care afectează buzunarele instituției cu 500 de locuri a câte
5000 lei. Cei care acuză „jocurile politice” au fost ei înșiși încinși în
acestea, ca fondatori de fundații și partide prezidențiale sau ca suporteri
ai tefelismului. Ministerul zice însă că nu de asta a redus locurile, ci
pentru a le repartiza spre discipline care înregistrează deficite pe piața
muncii... Așa cum era de așteptat, Iohannis nu a stat pe gânduri pentru
a semna cererea Parchetului Militar pentru urmărirea penală a lui
Iliescu, Roman și Voican Voiculescu. Nici măcar nu a observat că
semnătura sa ar putea deveni nulă prin faptul că procurorii declanșaseră
deja urmărirea penală înaintea aprobării - cum reiese din citația adresată
fostului președinte în calitate de suspect. Ceea ce este contrar legii. Dar
cine se mai uită la astfel de amănunte... ■ „Lista lui Hodor” a declanșat
o veritabilă furtună de proteste din partea câtorva dintre cei
nominalizați, în timp ce majoritatea (celor încă în viață) nici n-au băgat-
o în seamă. Cel considerat ca pricipala țintă a atacului, acad. Ioan Aurel
Pop, a invocat, pe lângă evidenta sa nevinovăție, și o adeverință
eliberată de același CNSAS, în care era exonerat de orice acuzație de
„poliție politică” ■ Elena Udrea ar fi primit din partea statului Costa
Rica statutul de refugiat politic - anunță avocatul său. Alții însă se
îndoiesc de autenticitatea documentelor prezentate, iar Băsescu pune
degetul pe rana blondei sale colaboratoare: un om hăituit de autorități
are dreptul să se apere prin orice mijloace. Probabil că și el ar fi făcut
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la fel dacă era hărțuit de justiția pe care a crescut-o la sânul său și nu s-
ar fi sfiit să-i ceară azil chiar lui Dodon! ■ În 2017 România a vândut
armament de peste 100 milioane de euro. De o sută de ori mai puțin
decât are de plătit furnizorilor americani de rachete și transportoare ■
Hellvig s-a întâlnit cu șefii serviciilor de informații americane. Pentru
a discuta, desigur, și aspecte ale „pierderilor colaterale” generate de
parteneriatul lui Maior și Coldea cu predecesorii lor ■ A sosit, în sfârșit,
răspunsul lui Juncker la scrisoarea prin care Viorica Dăncilă cerea
lămuriri despre informațiile din dosarele de corupție solicitate de la
Comisie. Este o aiuritoare înșirare de platitudini și lozinci care nu spun
nimic despre subiect și despre această gravă imixtiune în cursul justiției.
Zice Juncker că „întrebările erau menite să ajute la pregătirea unei
misiuni tehnice” ■ După bombardamentele celor trei „aliați” în Siria,
salutate de Iohannis cu entuziasm, dar fără vreo consultare cu CSAT
sau cu Guvernul și Parlamentul, s-a trezit și Tăriceanu (pe Twitter-ul
lui Trump) să se bage în seamă cu o declarație plagiată după Emil
Constantinescu, când cu bombardamentele NATO din Iugoslavia:
acestea ar fi fost „o reacție necesară”. adică un avertisment pentru Assad
ca să nu mai folosească chimicale (chiar dacă faptul nu a putut fi dovedit
de tripleta pedepsitoare) ■ Lui Băsescu îi cam surâde ideea unei
candidaturi a lui Iohannis la președinția Consiliului (deocamdată un vis
prea frumos...) mai ales dacă va fi susținut de PSD, care astfel se va
compromite definitiv în ochii alegătorilor săi ■ A încetat din viață „Tata
Nițu”, controversatul șef al Poliției Capitalei din primii ani de după
Revoluție ■ S-a dus dintre noi între „ai lui” și Mihai Stănescu, un
„rezistent” avant la lettre al penelului satiric... (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (16 - 22 aprilie)

Mai mult de o lună i-a trebuit președintelui ca să facă ceea ce putea
imediat după raportul „subiectiv” al lui Toader: să zică un NU hotărât
propunerii de revocare a Codruței. N-a făcut-o și ne-a ținut într-o inutilă



tensiune, deși cei care și-au imaginat că ar fi putut să dea curs revocării
se pot număra pe degetele de la o mână de parlamentar ■ Era și logic:
cum să dai afară pe cea căreia i-ai tot cântat imnuri de slavă pentru cât
de competentă este? Ar fi fost prea de tot dar, mai ales, ce-ar fi spus
ambasadorul Klemm despre un astfel de act de trădare a nobilelor
idealuri euroatlantice? ■ Klemm tace tot mai zgomotos de o bucată de
vreme, semn că pe la Washington, la Departamentul de Stat, suflă vântul
rece al eliminării campionilor „deep state”-ului democrat care au tratat
România ca pe o colonie - după cum apreciază un fost consilier al lui
Bush ■ Tudorel Toader a reacționat prompt la răspunsul lui Iohannis,
spunând că „vom” face contestație la Curte. Noi, adică Guvernul, chiar
dacă Dragnea dă semne că nu împărtășește ideea finală a demersului -
suspendarea președintelui ■ Deocamdată PSD are probleme mai
arzătoare, între care un mega-miting, prin mai, în favoarea „familiei
tradiționale”, în disputa sa cu „familia europeană” ■ Am ajuns să-l
vedem pe Băsescu, cu mutra sa simpatica, pe micile ecrane mai des
decât atunci când era președinte. Seară de seară ne invadează intimitatea
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pe la canalele în criză de audiență, lovind în dreapta și în stânga cu
porecle, el menținându-se, prudent, pe centru ■ Ca să-i strice bucuria
Codruței, Inspecția Judiciară a declanșat un nou control la DNA ca să
vadă dacă deficiențele constatate la controlul anterior au fost remediate.
Dacă nu, tot aia e... ■ După o sută (unu-zero-zero) de zile de mandat
Viorica Dăncilă nici nu se gândește la vreo demisie. Poate după cele
șase luni regulamentare ■ „Discotecarul” Teodorovici dă cu pietre
fiscale în diaspora: românii din străinătate nu vor putea să mai trimită
acasă mai mult de o mie de euro decât dacă justifică proveniența. Iar
pentru sumele mari există doar două surse: furtul și cerșitul! ■ Dând cu
tifla îngrijoratului și supărăciosului Bruxelles, Polonia a adoptat
controversatele legi ale justiției. Cum orice schimbare e controversată,
faptul apare logic iar Timmermans și Compania n-ar trebui să se mai
dea de ceasul morții dacă România va face la fel, supărând-o pe prietena
Monica Macovei ■ Dacă Iohannis susține bombardamentele din Siria,
are o scuză: nu-și poate supăra prietenii Trump și Macron, care sacrifică
din rachetele pe care trebuiau să ni le vândă nouă; dacă se exprimă și
Tăriceanu, e pentru că dorește să fie și el băgat în seamă; dar de ce mai
vine și Dragnea cu aceeași placă, când este limpede că nici unul nu
gândește ce spune? Este sindromul clasic al „consumului de rahat”: dacă
tot trebuie să-l înghiți, fă-o în liniște, nu este nevoie să te mai și prefaci
că-ți place. Oricum, misiunea a fost îndeplinită! ■ Brrr! „Infracțiuni
contra umanității!”. Ți se face pielea de găină doar când auzi o
asemenea acuzație, cu trimitere la Hitler și Stalin la un loc... Nimeni n-
o să poată spune că procurorii militari din România nu s-au ridicat la
cele mai înalte standarde internaționale, chiar dacă, de când armata
noastră nu prea mai are efective cu care aceștia să-și facă de lucru,
păreau cam lipsiți de obiectul muncii ■ Nu contează că o asemenea
acuzație fantasmagorică nu prea se poate proba - la urma-urmelor e
treaba judecătorilor să accepte sau nu „probele”. Important este să te
bage lumea în seamă și să spună: uite, ai naibii românii ăștia, au găsit
ei ceva cu care să ia fața ! ■ Dovedind și faptul că sunt istoricește
consecvenți: după ce i-au împușcat cu mâna lor pe Antonescu și



Ceaușescu, uite că-i vin de hac și lui Iliescu! ■ Terorizat de întrebările-
enunțuri ale celebrului torționar PROTV Oanță, cel care din asta
trăiește, nu din răspunsurile pe care de regulă nu le primește, Ion Iliescu
a parcurs Canossa Parchetului General pentru a se întâlni cu procurorii
care au trudit la miile de dosare din care trebuiau să scoată dovezi că
tripleta Iliescu-Roman-Voican Voiculescu a fost în realitate o bandă de
tâlhari de drumul mare care au ucis cu sânge rece pentru a pune mana
pe puterea care în mod legitim și legal îi aparținea tovarășului
Ceaușescu ■ Culmea este că printre cei mai îndârjiți adversari ai
autorilor „loviturii de stat” se află... revoluționari de teapa acelui Mărieș,
care s-a înfruptat din privilegiile și beneficiile aferente fără să fi apucat
să participe personal la evenimente ■ Paradoxul întregii situații este că
dacă instanța de judecată își va asuma responsabilitatea istoricilor,
decizând că a fost o lovitură de stat, atunci toți revoluționarii aceștia
care exultă acum că se face dreptate ar trebui să returneze sumele și
bunurile oricum obținute fraudulos ■ S-a trezit din letargia pensiei și
revoluționarul Dan Voinea pentru a-și da cu părerea despre un dosar pe
care l-a amețit cât s-a putut, incomodat și de rolul său jucat ca „acuzator
public” la procesul secolului ■ FMI a modificat prognozele pentru
România. În viziunea contabililor de la Washington (căci și ăștia tot
acolo sunt) creșterea economică din acest an va fi de doar 5,1%, iar
deficitul de 3,7% ■ Aproape că uitasem că prin guvernele României se
perindase - chiar de două ori - epicureanul Sebastian Vlădescu, șef al
Finanțelor lui Tăriceanu. Ni l-a reamintit DNA prin percheziționarea
domiciliului său, în căutarea unor documente din urmă cu vreo 12 ani
din care să reiasă regimul preferențial pe care l-a acordat unor afaceri
de-ale fratelui lui Boureanu, la vremea respectivă fin al său (fratele
liberal, cel cu bătaia cu polițistul) căruia i-a luat nevasta de tot,
însurându-se cu ea ■ Mai țineți minte lozinca „Nici o masă fără pește”
care trona deasupra stadionului Giulești, în vremurile de tristă amintire
în care aveam pescadoarele noastre prin toate oceanele? TVR plagiază
original lozinca în forma „Nici un telejurnal fără vreo ispravă de-a
familiei regale!”. Ultima a fost despre una dintre cele cinci surori care
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a plantat vitejește un pomișor la Sinaia..■ Ziua de miercuri a stat sub
semnul fotbalului. A unui fotbal tot mai inexistent la nivel de
performanță, dar tot mai îndârjit la nivel de influență politică și
financiară ■ Miza alegerilor de la FRF sunt cele vreo 20 de milioane
de euro dintr-un buget care stă în vârful pixului președintelui - vorba
răposatului Mischie. Noul președinte care este - regretabil - cel vechi
și-a datorat realegerea Sistemului brevetat de predecesorul său Mircea
Sandu, care a inventat o federație în care aveau drept de vot portarii (de
uși) și menajerele ■ Burleanu nu a făcut decât să-l perfecționeze, dând
greutate maximă voturilor fotbalului feminin (care o mai fi și ăla?) și
celui de sală, lăsându-l în minoritate pe cel așa-zis „mare” ■ Cu
asemenea muniție este de înțeles că l-a „ciuruit” pe Lupescu, în ciuda
faptului că l-au apărat cu piepturile lor Lucescu și Chivu ■ Următorii
patru ani vor fi tot la discreția celui care a realizat doar eșecuri în ultimii
patru ■ Se poate spune că este în perfectă concordanță cu politica - din
care Burleanu se și trage ■ Dacă la acest capitol s-a înregistrat o
înfrângere (la scor), DNA pare să se fi trezit din pumni, scoțând la iveală
o afacere de corupție de nivelul „Microsoft”-ului: o șpagă de peste 20
milioane de euro (oare de ce șpăgile sunt în euro, iar datoriile în lei?),
extrasă din niște contracte de reabilitare a căilor ferate, împărțită
„frățește” de epicureanul Sebastian Vlădescu cu finul său Cristian
Boureanu și cu cumnatul lui Geoană, Ionuț Costea ■ Cauțiunile stabilite
pentru lăsarea în libertate a suspecților sunt pe măsură: 2,2 milioane
pentru Costea și „doar” 200.000 pentru zgubiliticul Boureanu. În ce-l
privește pe Vlădescu se mai așteaptă avizul președintelui ■ Gura
păcătosului adevăr grăiește: știți ce prețuiește cel mai mult președintele
nostru? Nu vă grăbiți să răspundeți: „pe Codruța!”. Confortul! Al
dormitorului uriaș de la Lac 1, sau al celor din hotelurile din stațiunile
exotice în care dispare când spune că merge să-și vadă părinții ■ A
recunoscut cu fair play acest lucru când a fost întrebat dacă se pregătește
pentru Consiliul European sau preferă să rămână acasă. „Mă simt
confortabil aici!” - a răspuns cu sinceritate. Și pe bună dreptate: ce poate
fi mai odihnitor decât să stai liniștit în fotoliu, în vârful Cotrocenilor și
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de acolo să-i cerți pe cei răi și să-i mângâi pe creștet pe cei buni? ■ Să-
l mustri pe Dragnea pentru că a mărit salariile până când le-a micșorat
și să o îmbărbătezi pe Codruța, să stea neclintită în drumul corupților?
■ Ambasadorul Ion Vîlcu, din Mexic și Costa Rica, a fost rechemat
pentru vina de a nu le fi convins pe fugitivele Udrea și Bica să revină
în țară pentru a da samă ■ Narcis Copcă, managerul nevricos de la
Sfânta Maria și-a văzut visul cu ochii: în secția amenajată de el cu
cheltuieli considerabile a fost efectuat primul transplant de plămâni, de
către un medic adus în grabă de prin Germania. Pacientul se simte
deocamdată bine, dar dacă se va simți rău înseamnă că e ghinionist,
pentru că Copcă n-a mai avut bani și pentru o secție de asistență
postoperatorie ■ Partenerii noștri euroatlantici nu sunt prea mândri de
performanțele armatei române, care nu e în stare nici măcar să
transporte în siguranță pe o platformă un obuzier, fără să-l scape pe
șosea ■ Ultimul „criminal al umanității” înhățat de procurorii militari
este Tică Brateș, cel lăsat singur în Studioul 4 de colegii cu funcții fugiți
de frica teroriștilor care-ncotro. Cică el ar avea pe conștiință cam
jumătate dintre morții care la Revoluție s-au împușcat între ei ■ Comisia
de etică din TVR a ajuns la concluzia că Ionuț Cristache a dovedit că
poate să facă ce-l taie capul, asociind postul public cu cele care au
transmis mascarada interviului manipulator cu Ghiță. După cum se știe,
Madam Gradea e ea șefă, dar nu se amestecă în „politica editorială”..■
Agitație mare printre procurorii care privesc cu groază dezbaterile din
Comisie, în care „fapte grave de corupție ar putea fi dezincriminate” ■
Opoziția prezice chiar că România ar putea să devină un „paradis penal”
în acest fel. O trecere cam dură de la actuala stare de „paradis al
procurorilor”... ■ Pentru a combate zvonurile, Iordache dă de veste că
toate modificările vor fi supuse dezbaterii și că, în acest scop, Comisia
ia o pauză până la 2 mai ■ „Greaua moștenire” a prevederilor legale
neconforme cu Constituția crează o adevărată harababură prin faptul că
orice modificare este privită, de către adversarii săi, ca o tentativă de
favorizare a unor persoane sau categorii de persoane și nu ca o corectare
necesară a cadrului legal ■ O nouă acuzație la adresa intangibilei
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Codruța Kovesi din partea Inspecției Judiciare: a încălcat grav
independența justiției atunci când a solicitat instanței documente din
procesul său cu Antena 3. La câte încălcări are la activ, ce mai contează
încă una... ■ Tăriceanu a aflat cu bucurie din niște sondaje recente că
în multe organizații teritoriale ALDE egalează „scorul” PNL, având
mari șanse să devină a doua forță politică ■ Amenzi de 16 milioane de
lei a dat Consiliul Concurenței companiilor de distribuție a electricității
când a descoperit că acestea au introdus în facturile abonaților pierderile
din sistem. Sumele astfel „furate” vor fi recuperate prin scăderi ale
facturilor viitoare ■ Alertă mare printre sindicaliștii de la Metrou:
conducerea intenționează să le ia din farfurie „prăjitura” buticurilor din
stații, de pe urma cărora câștigă un milion lunar, având monopol. Din
profitul obținut mai puțin de un sfert revine Regiei. Situația aceasta
profund anormală datează din zorii revoluției când oamenii lui Rădoi
au pus mâna cu japca pe acest privilegiu ■ Atitudinea constant
slugarnică față de „Marele Licurici” se confirmă prin demararea
demersurilor pentru mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la
Ierusalim. Doar șase stat au convenit să urmeze exemplul riscant al lui
Trump ■ Tăriceanu reacționează neobișnuit de dur la proiectul aliaților
săi de a solicita justificarea sumelor mai mari de o mie de euro pe care
cei din diaspora le trimit familiilor. „Este o acțiune vecină cu spiritul
milițienesc!”. „Bomba zilei” a reprezentat-o nefericitul memorandum
de pregătire a mutării ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la
Ierusalim ■ Guvernul a inițiat această operațiune fără a se consulta cu
președintele, titularul de drept al operațiunilor diplomatice și de
reprezentare ■ Viorica Dăncilă nu i-a răspuns la telefon atunci când
Iohannis a vrut să afle ce a fost în capul guvernului, pentru că asista la
un festival al lalelelor ■ Ideea a fost a lui Dragnea pe care, la început
(după anunțul lui Trump) nimeni nu a luat-o în seamă, fiind considerată
mai degrabă ca o speculație ■ Șeful PSD o justifica prin reducerea
cheltuielilor de deplasare ale diplomaților români! ■ Ulterior,
argumentele sale au evoluat spre nivelul prestigiului politic al Israelului
și al lui Trump personal ■ Dacă mișcarea asta va ține (șanse 0,00%)



vom fi noi și Guatemala, aliniați în spatele lui Trump, contra restului
lumii! ■ Protestele n-au întârziat, nu doar din partea celor implicați,
extrem de dezamăgiți de „trădarea” României, dar și din partea
„colegilor” din Uniune. Ambasadoarea franceză și-a permis chiar să ne
urecheze francofon ■ Bineînțeles că Iohannis nu a ratat prilejul de a
acuza Guvernul de ignoranță constituțională ■ Alina Bica a transmis
din Costa Rica vestea proastă că nu are cum să revină în țară pentru a
se prezenta la instanță deoarece nu este sezon de croaziere. Și, oricum,
a depus o cerere de azil politic. La fel ca prietena sa Elena Udrea, cu
care împarte singurătatea printre străini și perspectiva pușcăriei de acasă
■ Primăria a decis să „lărgească” Centrul Vechi cu încă 50 de străzi, ca
să aibe loc toți amatorii de divertisment ■ Euro a depășit încă un prag
critic: cel de 4,66 lei ■ Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” are
un nou rector: comisarul Iacob Adrian. (AMBIDEXTRU)
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Premierul Dăncilă a semnat sesizarea pregătită de Tudorel Toader
pentru Curtea Constituțională în legătură cu conflictul instituțional
dintre Guvern - care vrea să scape de Kovesi prin revocare - și
președinte - care nu vrea. Iohannis neagă cu tărie existența oricărui
conflict, considerând că este vorba, mai degrabă, de o diferență de opinii
în care el, constituțional, are ultimul cuvânt ■ Continuă disputa pe tema
mutării ambasadei din Israel. Dragnea continuă să susțină că e o mișcare
utilă atâta timp cât dăm satisfacție la 500.000 de evrei de origine
română, în timp ce Iohannis ia în considerare afectarea gravă a unei
relații istorice cu lumea arabă. De pe bicicleta cu care se plimba prin
Herăstrău, președintele dă asigurări că mutarea nu va avea loc, chiar
dacă Guvernul s-a ostenit să facă un memorandum ■ Șeful Camerei
pierde astfel eventuala „bilă albă” pe care ar fi putut-o primi de la Trump
și Netanyahu ■ Totodată, agitata ambasadoare a Franței își vede
răsplătite eforturile de a convinge nația română că Macron va veni,
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totuși, în vizită, anul acesta sau la anul, sau când va avea dânsul timp...
■ O comisie de anchetă privind abuzurile unor membri ai APCE îl acuză
pe liberalul Cezar Preda de „comportament neobișnuit” în timpul unei
misiuni de monitorizare în Azerbaidjan. Comportamentul acesta s-ar
încadra într-un „CAVIARGATE” pe care mai mulți membri ai Adunării
Parlamentare l-ar fi împărtășit prin primirea a tot felul de cadouri de la
autoritățile azere în schimbul unor opinii „rezonabile” ■ Preda neagă
acuzațiile și argumentează prin faptul că nu are nici un fel de afaceri cu
petrol în Azerbaidjan ■ Trei sute de manageri de spitale au stat la coadă
la intrarea în ministerul Sănătății unde au fost convocați pentru a găsi
o soluție în spinoasa chestiune a sporurilor personalului, limitate prin
lege la 30%. Măsura asta cam seamănă cu aceea în care primarilor li
s-a dat liber să-și stabilească singuri lefurile, după care au constatat că
nu le-au mai rămas bani pentru administrare ■ Băsescu se ridică la luptă
împotriva PSD care și-a asigurat astfel prioritatea la alegeri, lansând o
petiție publică prin care speră să strângă un milion de semnături pentru
modificarea alegerilor locale prin organizarea a două tururi. Unde a
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ajuns fostul președinte: de la referendumuri pentru reducerea numărului
membrilor parlamentului, la primării..■ A încetat din viață la 91 ani
acad. Dinu C. Giurescu. Reprezentant al unei familii de prestigioși
istorici, a cochetat cu politica „clasică” spre sfârșitul vieții, intrând în
Parlament din partea USL ■ Scandalul repartiției locurilor bugetate
către universități scoate la iveală gunoiul ascuns sub preș de către
rectori. Cea mai „protestantă” instituție, care l-a făcut cu ou și cu oțet
pe ministru, a fost Universitatea București, care a pierdut câteva
milioane aferente locurilor „tăiate”. Dar care nu a folosit 900 locuri
bugetate, preferând banii scoși din buzunarele studenților, pentru locuri
cu taxă ■ Rectorul de la Babeș-Bolyai, Ioan Aurel Pop a primit avizul
Universității pentru pentru a putea îndeplini, concomitent, funcția de
președinte al Academiei ■ La palatul Victoria, premierul Dăncilă i-a
avut ca invitați pe președintele Serbiei și pe premierii Bulgariei și
Greciei, la cea de-a treia întâlnire „zonală” la care au fost discutate
proiecte care, probabil, nu se vor realiza în timpul nostru (autostrăzi,
mai ales), dar care sună bine ■ Iohannis se oferă voluntar să medieze
între Guvern și BNR neînțelegerile din cauza cărora tot crește ROBOR-
ul (2,28% ieri). Teodorovici spune însă că nu e nevoie de nici o mediere,
pentru că relația este (încă) una pașnică ■ Principalul investitor străin
din 2017 a fost... Diaspora, ai cărei membri (vreo patru milioane) au
trimis acasă aproape 5 miliarde euro - cea mai mare sumă din ultimul
deceniu. Cu banii ăștia cei care lucrează în străinătate își cumpără sau
își fac case în care probabil că nu vor locui niciodată ■ Președintele și-
a dat acordul pentru cercetarea, de către DNA, a lui Sebastian Vlădescu,
fost ministru liberal al Finanțelor (de două ori!), de numele căruia se
leagă o șpagă de vreo 20 milioane euro, de la un contract de căi ferate.
Șpaga nu viza atât contractul, cât „stimularea” plăților către executanți
■ Practic absent în tevatura cu mutarea ambasadei din Israel, principalul
responsabil - ministrul Meleșcanu - nu se bagă, așteptând cu răbdare
momentul în care va sări în barca Curții Constituționale, obiectivul său
pentru... centenar! ■ O adevărată colcăială de aranjamente între
rubedenii are loc la Parlament. Senatori cu „nume” și funcții, care au
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renunțat la „vechile” neveste care nu se mai potriveau noii lor condiții,
pentru a se dota cu amante mai tinere și mai active, aranjează lucrurile
în așa fel încât acestea să capete funcții de răspundere și bine plătite în
administrația parlamentului. Este și cazul celor două funcții de secretar
general în care au fost numite viitoarele neveste, corespunzătoare
actualelor standarde ale bărbaților ■ Aprilie se dovedește deja cea mai
fierbinte lună din ultimii 60 de ani. Nu doar meteorologic, ci și politic...
■Viorica Dăncilă face o vizită în Israel. Nu de una singură, ci ținută de
mână de Dragnea, care a absentat la termenul procesului care îi poate
hotărî soarta. Vizita are loc pe fondul unor reacții ostile ale presei
israeliene la adresa lui Iohannis, tratat de „ipocrit” ■ „Varianta Dragnea”
a relocării ambasadei rezonează la Praga unde cehii au hotărât să
deschidă un consulat la Ierusalim, până când vor muta ambasada cu
totul ■ Șefa Guvernului a fost dată absentă la întâlnirea pe care Iohannis
a organizat-o la Cotroceni cu gândul să „împace” Executivul cu BNR-
ul, potrivit mandatului său de mediator universal ■ La întâlnire au ajuns
doar Isărescu și Georgescu care au explicat că ei fac tot ce pot (chiar au
scos de piață vreo 13 miliarde, ca să mai scadă tensiunea monetară) dar
că „cheia” este la Victoria, cu măsurile pripite de majorări salariale și
modificări fiscale, care stimulează inflația și ROBOR-ul ■ Sevil
Shhaideh a fost inculpată oficial în dosarul „Belina” în care e acuzată
de păgubirea statului central, prin transferul unei suprafețe din teritoriul
țării către statul local - recte Consiliul Județean Teleorman, care nu e
privat ■ Cel mai original conflict din media are loc la TVR unde
realizatorul Pătraru se ia de piept, în direct și la ore de vârf, cu
administrația obtuză care are nerușinata pretenție să i se prezinte scriptul
unei emisiuni independente! ■ S-a dat liber la pușcăria la domiciliu și
de week end. Un proiect liberal promovat pe când președintele Orban
era confruntat cu perspectiva zdupului pe motiv de luare de mită, este
repudiat acum, când Orban a fost achitat, deoarece ar favoriza clientela
Puterii! ■ Raluca Turcan strigă ca din gură de șarpe că România este
pe punctul de a deveni un „paradis penal”. Cam ca Costa Rica și
Madagascarul la un loc ■ Iohannis învață să conducă țara de pe



bicicletă. A început să meargă la serviciu pe două roți, obligându- și pe
sepepiști să pedaleze. Foc și pară s-a făcut Iohannis din cauza vizitei
„secrete” în Israel a cuplului Dragnea-Dăncilă. „N-au avut mandat!”
tună el, făcându-se că uită că nici el nu a avut vreun mandat când a
cumpărat rachetele PATRIOT de la Trump și a trimis factura la guvern,
Parlamentul aflând despre achiziție doar când a trebuit să o voteze ■
Șeful statului, atins în amorul propriu de lider suprem, intră la fandacsie:
cine știe ce aranjamente au făcut acolo cu evreii! ■ Lui Dragnea replica
asta i-a sunat cam suspect, iar secretul ar fi fost real dacă Iohannis nu
avea suficient de multe „slugi” la Parlament, care să-l deconspire ■ În
ciuda nepotrivirii cu contextul geopolitic, inițiativa lui Dragnea rămâne
o simplă inițiativă. Așa că nu poate fi invocată vreo ilegalitate sau -
Doamne ferește! - vreo trădare de țară ■ Ci, cel mult, o încercare de a
capitaliza bunăvoință în folos propriu din partea unui jucător global
important ■ Din raportul neoficial al vizitei, partea cea mai interesantă
rămâne întâlnirea pe care șeful PSD ar fi avut-o cu ambasadorul
american, unul mai important decât cel de la București ■ Muștruluiala
publică a premierului rămâne un episod regretabil și evitabil al relațiilor
la vârf și indică o agravare a climatului de adverasitate politică prin
faptul că mediatorul constituțional este constant parte implicată în
dispute ■ 10.000 de persoane din sistemul sanitar și-au răcnit
nemulțumirile în Piața Victoriei. Erau cei cu sporurile blocate, care
sperau ca în acest fel să o sperie pe Olguța. Cea care numai slabă de
înger nu se dovedește a fi, având de partea ei și legea cea nedreaptă ■
Vântu s-a abonat la pușcărie; a mai încasat o condamnare de 10 ani în
dosarul Petrom Service și riscă să rămână în celulă alți 12 ani, rezultați
din cumularea celor patru condamnări ■ Primăria Capitalei a listat la
Bursă obligațiuni de peste 500 milioane, „rostogolind” datorii făcute de
Oprescu pentru cumpărarea ultimului lot de autobuze, ieșite deja din uz
■ APCE insistă ca Cezar Preda să fie suspendat din delegația care face
investigații asupra deținuților politici din Azerbaidjan, datorită
suspiciunilor că ar fi fost mituit de autoritățile azere cu cadouri și
favoruri ■ Comisia Centenarului a aprobat 99 de proiecte de organizare

șaptezile@amosnews.ro / 103



104 /  AMOS News

de expoziții și spectacole dintre care multe sunt pe tipicul de sifonare
făcut celebru de Monica Ridzi... ■ După declarațiile hazardate de ieri,
despe „afacerile necurate ale lui Dragnea cu evreii”, Iohannis pare să-
și mai fi revenit în fire, trecând de la poza iritată la cea marțială: „Solicit
public (?!) demisia doamnei Dăncilă!” - a anunțat președintele,
motivându-și cererea prin „pierderea încrederii” ■ Da de ce? Pentru că
e nevoie ca autoritățile publice să colaboreze loial!” ■ O nevoie căreia
el nu i-a dat curs niciodată până acum, preferând sistematic să pună
presiune pe Executivul coaliției ■ Tăriceanu dă de gol faptul că această
cerere nu are nici o valoare practică: președintele nu poate demite un
premier (au mai încercat și alții). O poate face doar parlamentul, printr-
o moțiune de cenzură cu suficiente semnături ■ Dacă doamna Dăncilă
nu are chef să-i facă președintelui un hatâr, își vede liniștită de ale ei.
Ar putea doar, în replică, să se declare dezamăgită de prestația acestuia
și să-i ceară, tot public, să-și dea el demisia ■ Ceea ce părea inițial o
mișcare politică hazardată și nerealistă, s-a transformat într-un succes
de etapă. Dragnea punctând clar în meciul său de uzură cu Iohannis și
punându-l pe acesta într-o lumină net defavorabilă ■ Fără a antama
altceva decât o intenție, memorandumul privind mutarea ambasadei a
reușit să genereze un curent de opinie complet nefavorabil șefului
statului, inducând chiar o nuanță cel puțin delicată a discursului său ■
Este evident că urmările acestei vizite „secrete” nu se vor face simțite
altfel decât pe plan emoțional. Pentru Coaliție este suficient,
deocamdată, și atât ■ Cu voie sau fără de la „stăpânire”, Viorica Dăncilă
a demonstrat că poate fi și altfel decât politicoasă și prevenitoare.
Refuzul său de a da curs invitației la Cotroceni poartă și semnele
precedentei întrevederi în care președinția a fabulat în comunicatul său
asupra subiectului, refuzând să dea publicității vreo stenogramă, și este
primul afront de acest fel pe care-l suportă Iohannis de la premierii lui
Dragnea. Dar nu și ultimul ■ DNA face un gest puțin obișnuit, dovadă
că „afacerea protocoalelor” a avut urmări: răspunde pozitiv solicitării
lui Dragnea de a i se pune la dispoziție o copie digitală a dosarului
„Belina” pentru a o putea studia în liniște ■ Conflictul ne-instituțional



dintre conducerea timorată a TVR și abuzivul producător Pătraru se
îndreaptă spre un final previzibil: TVR a dat publicității un comunicat
în care dă asigurări că va proteja imaginea instituției, concomitent cu
libertatea de exprimare a realizatorilor. Ceea ce în cazul de față nu prea
pare posibil... (AMBIDEXTRU)
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Mai
șaptezile@amosnews.ro (30 aprilie - 6 mai)

Începutul de săptămână coincide cu finalul mini-vacanței de Armindeni.
A doua la rând, după cea de Paște. A fost însă un răgaz care a mobilizat
aproape jumătate din populația activă să se miște și să vadă și alte locuri
decât cele în care-și duce traiul de fiecare zi ■ Aglomerația de pe șosele
a fost o caracteristică a întregului interval, nu numai a debutului și
finalului, cum se întâmplă în cazul weekend-urilor, și s- manifestat la
cote maxime, demonstrând încă odată decalajul dintre afluxul din
ultimii ani a autoturismelor la mâna a doua și rețeaua statică de căi de
comunicație care nu mai face față coeficienților de trafic ■ Rezultatul:
petrecerea unei mari părți din timpul alocat relaxării în mașină, la cozile
interminabile spre destinațiile favorite ■ Reclama deșănțată pe care
multe televiziuni - inclusiv cea publică - o fac „petrecerilor” din
„cluburile de fițe” de pe litoral omite, de regulă, să pomenească ceva
despre „motorul” veseliei și al atractivității acestora, la care vin iubitori
de divertisment până și din Australia: posibilitățile (neîngrădite de
piedici legale) de a fuma, trage pe nas sau injecta „mirodeniile”
specifice acestor activități neobosite de socializare ■ România și
litoralul său sunt pe cale să devină un veritabil paradis turistic pentru
cei care prin locurile de baștină întâmpină piedici, pentru că pe aici
nimeni nu-i deranjează, din respect față de idealul promovării
frumuseților patriei ■ Dintre care, bineînțeles, fac parte și „tinerele”
elegante ce poartă ochelari de soare noaptea, a căror disponibilitate de
a fi prietenoase cu cardurile turiștilor este deja proverbială ■ Nu în
ultimul rând trebuie apreciați investitorii care pun la bătaie sume
colosale pentru organizarea acestor evenimente de scurtă durată, dar
care par să le aducă profituri pe măsură ■ Mini-vacanțele astea care tind



să se înmulțească pe măsură ce câte unui parlamentar îi vine ideea unor
zile omagiale (precum originala „zi a dăruirii” a lui Bădălău) afectează
într-o măsură considerabilă activitățile productive, impulsionând
cheltuirea fără rost și măsură a unor sume care amplifică inflația ■ Totul
este, însă, ca „românii” să se simtă bine în țara lor, iar cei care nu au
aflat încă cât de bine se trăiește acum pe meleagurile natale, să dorească
să se întoarcă acasă, cum speră doamna Dăncilă ■ Opt soldați români
au fost răniți într-o ambuscadă a talibanilor din Afganistan, amplificând
contribuția României la efortul global antiterorist, fenomen pe care
reușim, încă, să-l ținem departe de țară, chiar dacă o mai dăm în bară
cu inițiative de genul mutării ambasadei din Israel ■ A fost efectuat cel
de-al doilea transplant de plămâni la noua secție de la Spitalul Sf. Maria
și echipa se roagă la Cel de Sus ca pacientului să-i meargă bine, pentru
că încă nu avem secția necesară de terapie post-operatorie ■ Continuă
războiul mediatic Iohannis - Dragnea/Dăncilă pe tema ambasadei de la
Tel Aviv - subiect care, pe plan intern, nu pare să intereseze pe nimeni,
în timp ce pe plan extern îl afectează pe președinte, care pierde teren în
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fața argumentelor populiste ale inițiatorilor „platformei” de transfer ■
Ziua de 1 mai - pretextul mini-vacanței - se consumă pe fondul
calvarului revenirii acasă a turiștilor pe aceleași șosele aglomerate pe
care au plecat. „Micii și berea” oficiale din parcuri au rămas doar în
amintirile vârstnicilor, sufocați de asaltul grătarelor populare... A luat
sfârșit ultima (dar nu cea de pe urmă) minivacanță și televiziunile au
făcut bilanțurile. Cât s-a mâncat, cât s-a băut, cât s-a fumat și cât s-a
cheltuit. Este un veritabil elogiu adus consumismului buimac, fie că ai
acces la roaba cu șampanie din cluburile de fițe, fie la mititeii de pe
grătarele naționale ■ Principalele mijloace de comunicare ne propun,
implicit, un model de viață în care totul se subsumează nevoilor primare
- burții! ■ Litoralul, sau o anumită parte a sa, a fost doar un pretext,
deoarece până când acesta va deveni cu adevărat funcțional vor mai
trece două luni ■ Mai calmă și mai decentă a fost recreerea la munte
sau în mijlocul naturii ■ Încă nu s-a făcut bilanțul a ceea ce au lăsat în
urma lor vilegiaturiștii, în ciuda unei legi a picnicului, niciodată aplicată
- tonele de gunoaie care nu vor apuca să fie recoltate până la următoarea
minivacanță ■ Returul auto în capitală de pe Valea Prahovei a fost
neașteptat de cursiv și de lipsit de blocaje. Nu au fost nici accidente pe
acest traseu tradițional. Poliția rutieră din țară a înregistrat însă noi
recorduri de permise reținute și amenzi aplicate celor care au călcat linia
continuă a... legii ■ Back to work! - vorba americanilor care au inițiat
această sărbătoare comunistă. Vedeta zilei este dosarul „Gigină” care a
avut somație de la instanță să fie finalizat, după doi ani și jumătate.
Pentru nefericitul accident căruia i-a căzut victimă tânărul polițist
motociclist a fost găsit țap ispășitor fostul vicepremier Gabriel Oprea,
al cărui destin politic pregătit cu grijă a fost frânt brutal de eveniment
■ Cel care se pregătea să preia conducerea Guvernului după demisia
lui Ponta din motive de „Colectiv”, cu sprijinul discret al lui Iohannis,
s-a văzut înlăturat de la masa privilegiilor, practic definitiv ■ Abilul
general cu patru stele dobândite pe timp de pace (?!), care trăsese toate
sforile pentru a-și atinge obiectivele de mărire, s-a trezit că este făcut
răspunzător pentru un... accident! ■ Deși nu sunt puțini cei care
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consideră situația sa ca meritată (dar pentru alte isprăvi cu iz penal)
acuzarea sa de către DNA este cel puțin neserioasă. Pentru că, practic,
nu avea cum să influențeze producerea accidentului de pe bancheta din
spate a unui autoturism neimplicat în eveniment! Nu cred că o instanță
cu adevărat independentă de influențe politice îl va putea condamna ■
Aroganța și abuzurile sale comise din funcțiile pe care le-a deținut se
încadrează la cu totul alte capitole din Codul Penal și ele s-au produs
pe fondul unui sistem politic extrem de permisiv cu liderii iresponsabili
■ Odată cu reluarea activității parlamentare Comisia Iordache se
pregătește să înfrunte o opoziție (doar) zgomotoasă în procesul de
potrivire a Codului Penal cu prevederile constituționale... ■ Cu voce
cavernoasă, de la pupitrul din Cotroceni, președintele a anunțat asaltul
decisiv împotriva inamicului „statului de drept”: „statul de fapt”,
instaurat de câștigătorii alegerilor, pe bază de promisiuni de „lapte și
miere”! ■ Noul (dacă nu tot vechiul) său rol este de a se pune în fruntea
„românilor” care vor o justiție independentă - adică așa cum este acum
- și nu mai vor să fie „îmbrobodiți”. În acest scop președintele va face
uz de toate mijloacele pe care le are la îndemână - inclusiv acela de
„mediator” - pentru a împiedica modificarea articolelor din Codul Penal
care „fragilizează” sacrosancta instituție a procurorului ■ Prima măsură
va fi aceea de a trimite modificările (neoperate încă la parlament) la
Curtea Constituțională, împreună cu indicația (?!) de a o lăsa mai moale
cu răspunsul și de a nu se grăbi cu el înaintea Comisiei de la Veneția ■
Care este cea de-a doua redută a rezistenței statului de drept, văzută ca
un soi de instanță supremă ■ Culmea este că dintre cei mai mari
„vinovați” în respectiva speță este chiar unul dintre membrii Comisiei
(de la Veneția): Tudorel Toader! ■ Dacă cele două linii de rezistență ale
strategiei prezidențiale nu vor face față, ultima soluție rămâne aceea de
la Ordonanța 13: ieșirea din nou în Piață, cu gecile roșii, până la victoria
finală! ■ Dar nu această proclamație a președintelui a fost cel mai
important eveniment al zilei. Ci anunțul DNA, că a fost clasat dosarul
lui Tiberiu Nițu, de abuz în serviciu! ■ Probabil că nu vă mai amintiți
cine a fost Tiberiu Nițu: băiatul acela care era șeful Codruței, la



Parchetul General, pe care vigilenta sa subalternă l-a prins cu mâța
corupției în sac. Adică folosirea unui ante-mergător pentru deplasările
sale în interes de serviciu! La care - ne-a spus atunci tot Codruța - nu ar
fi avut dreptul. Dar acum, după aproape trei ani, s-a constatat că
lucrurile nu stăteau chiar așa și că nu se puteau prezenta în fața instanței
cu o acuzație pentru o faptă inexistentă! ■ Scuzați, pardon, bonsoar! -
ar putea fi replica dată acestei victime a trinomului aflat în plină
campanie de lichidare a oricărei forme de opoziție față de drepturile
imprescriptibile ale mânuitorilor statului de drept. Cei ai căror ochi nu
plăceau șefei DNA erau, practic, condamnați. Nițu a fost „la pachet” cu
Alina Bica, șefa concurentă de la DIICOT (încătușată în miezul zilei,
în plin trafic, de „mascați”) și chiar cu Oprea (cel în sufrageria căruia
petrecuse clipe de neuitat), cu toții victime ale „incendiului” ce a urmat
celui de la „Colectiv”, care permitea să fie pârjolită orice formă de
opoziție față de manipulatorii din culise care se puseseră, temporar, în
slujba lui Iohannis, cel fără de țară și partid... Până la urmă nu a mai
fost nevoie de „medierea” prezidențială pentru ca Guvernul și BNR să
se întâlnească și să analizeze cauzele creșterii inflației și a năzdrăvanului
de ROBOR. A fost suficientă invitația lui Dragnea, care a pus la
dispoziție propriul său birou de la Cameră unde, față în față,
Mugur&Florin și Viorica&Orlando (asistați discret de Vâlcov) au trudit
pentru a lămuri, preț de patru ore (Isărescu doar trei) ce se întâmplă în
piață ■ La final, șeful Camerei a dat o declarație cel puțin interesantă:
„Nu există nici o intenție a PSD de a prelua conducerea BNR. Ba
dimpotrivă!”. Adică cum? Vrea BNR să preia conducerea PSD? N-ar fi
o idee rea... ■ DNA a ajuns în faza în care nu dă, ci primește lovituri în
serie: după patru ani, judecătoarea de la Înalta Curte Gabriela Bârsan,
a fost achitată definitiv într-un dosar de corupție lucrat cu mult talent
de câțiva dintre cei mai destoinici procurori ai Codruței, în frunte cu
celebrul Papici. Incredibilul șir de abuzuri și ilegalități (între care și o
percheziție neautorizată la domiciliul unui judecător CEDO) la care s-
au dedat aceștia pentru a o scoate vinovată pe judecătoare a fost aspru
sancționat de o instanță ieșită de sub teroarea protocoalelor ■ După
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închiderea dosarului lui Nițu această achitare ridică mari semne de
întrebare asupra modului de lucru al mult lăudatei (de către președinte,
câțiva ambasadori și niște emisari de-ai UE și SUA) instituții de
combatere a corupției prin fără-de-lege ■ De Ziua Presei Iohannis a
respins legea de funcționare a TVR și SRR în care a găsit niște hibe ce
trebuiesc musai remediate. Cu același prilej la TVR a avut loc o „revoltă
spontană” a unor redactori de la Știri, „stimulați” de Pătraru prin
dezvăluiri ale dialogului purtat de Doina Gradea cu răzvrătiții. Cineva
a semnalat ciclicitatea cu care astfel de scandaluri au loc taman în
preajma datelor la care năbădăiosul realizator al „Stării nației” trebuie
să-și renegocieze contractele de colaborare ■ Să nu încheiem acest
succint tur de orizont al principalelor evenimente ale zilei înainte de a
semnala perspicacitatea cu care Liviu Dragnea a identificat cauzele
creșterii inflației: factorii EXOGENI! ■ Dacă nu vede și nu-l deranjează
derapajele din justiția pe care o dorește pe mai departe așa cum e,
președintele se dovedește sensibil la cele din presă. Nu a pierdut prilejul
de a comenta incidentul de la TVR provocat de Pătraru, afirmând că
presa trebuie să fie liberă. Mai ales când e vorba să critice Puterea. Sau
o anumită parte a ei ■ TVR este o instituție media unică din acest punct
de vedere. Acolo, colaboratorii își pot permite ceea ce nici nu ar visa la
un canal privat. Pot să critice în voie „patronatul” și să-și afirme
independența pe banii săi ■ Astfel de experiențe de libertate au mai
făcut Guran și Pătraru la TVR, după care s-au mutat la concurența
privată, încercând să se manifeste asemănător. Au primit câte un șut în
fund care pe unul l-a proiectat la radio, iar pe celălalt înapoi la stat, dar
sub alt director ■ I-a venit, chiar așa, din senin, lui Pătraru să se ia de
Doina Gradea, cea neașteptat de înțelegătoare cu fițele lui? Nicidecum:
s-a întâmplat taman în momentul în care se pregătea noul contract de
colaborare din care urmau să fie eliminate unele „privilegii” nemeritate
■ Acuzele Doinei Gradea, cum că cei de la Știri sunt niște „hateri”, care
nu scapă nici un prilej să se ia de Puterea care-i plătește, nu stau în
picioare. Pentru că Departamentul de Știri manifestă o dragoste
nețărmurită față de - de pildă - Casa Regală, pe care o omagiază aproape



zilnic, indiferent de pretext, rememorând cu voci tremurânde de emoție
fiecare acțiune - cât de neînsemnată - a acesteia, consemnate cu evlavie
și priviri lăcrimoase ■ Râde ciob... Ludovic Orban, băiatul acela cu voce
gravă izvorâtă dintr-un fizic nesemnificativ, declară că n-a mai existat
vreodată atâta prostie ca în actualul Guvern. Are dreptate: n-o egalează,
însă, decât prostia din actualele partide de opoziție ■ Guvernul s-a grăbit
să anunțe că de Rusalii nu va mai fi nici o minivacanță. Nu se va mai
face „punte”, cu riscul de a dezamăgi amatorii de petreceri din cluburile
de fițe și pe agenții lor de PR de la Pro TV ■ Moartea Doinei Cornea,
absentă practic din actualitate de prin 1990, disidentă din vocație,
prilejuiește un cor de omagii mai ales din partea celor care nici n-au
auzit de dânsa, dar le pică bine ca simbol „anti” (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (7 - 13 mai)

La fel ca Băsescu pe vremea lui, Iohannis a început să facă declarații
de tot felul la ora telejurnalelor de seară. Doar că, de la un timp,
televiziunile s-au cam prins că este vorba despre o campanie pre-
electorală mascată și nu mai catadixesc să transmită în direct his master
s voice ■ Luni seara, nici PRO TV și nici Antena 1 n-au renunțat la
programul curent pentru a da curs mesajului deznădăjduit al
președintelui: „Este necesară demisia doamnei Dăncilă!” ■ În sprijinul
demersului său Iohannis a colecționat, pe lângă câteva date reale, pe
care le știe deja toată lumea, câteva statistici din primul trimestru din
care ar reșeși că se cheltuiește mai mult decât se încasează ■ Cum ar
rezolva o astfel de situație demisia nevinovatei doamne Dăncilă?
Președintele nu ne-a mai spus, dar bănuim că înlocuirea sa cu un al
patrulea premier, la fel de incompetent, nu ar fi o soluție. Subliminal,
președintele dorea probabil să inducă ideea că Opoziția ar fi mai puțin
cheltuitoare, dar cum să faci să o aduci la putere, când ea, săraca, abia
își duce zilele? ■ Ar putea fi nesăratul Orban omul providențial? Sau
vreunul dintre băieții si fetele din brigada artistică de agitație a USR?

112 /  AMOS News



șaptezile@amosnews.ro / 113

Ca să nu pomenim - Doamne ferește! - de o variantă... ăsescu ■ Oricum,
concluzia trasă de șeful statului (Dragnea și ai lui nu are o soluție pentru
o guvernare bună!) este la fel de valabilă în formularea ”Iohannis și ai
lui...” ■ Aceste alerte încep să spună o poveste asemănătoare cu celei
din „Petrică și lupul”: când va fi o situație cu adevărat gravă, nu-l va
mai crede nimeni pe cel care sună alarma ■ Vestea-șoc a zilei a fost
anunțul lui Isărescu că la anul, odată cu finalizarea actualului mandat,
se va retrage de la conducerea Băncii Naționale la conacul de la
Drăgășani. Așa că nu vai mai fi nevoie ca coaliția (dacă va mai fi
aceeași) să-și bată capul ca să-l schimbe. Am 70 de ani! a spus, trist,
cel mai longeviv lider român în funcție (l-a bătut și pe Ceaușescu, cu
cei doar 25 de ani ai aceluia, față de cei 28 ai lui) ■ BNR a majorat
dobânda „la cheie” de la 2,25 la 2,5% sperând să stimuleze
economisirea. E greu, mai ales că românii abia s-au deprins să
cheltuiască tot ce primesc în plus. Sau în... minus ■ Întîrzierea plății
pensiilor a stârnit un mare scandal printre cei care doar din aceasta
trăiesc, iar Guvernul a fost nevoit să ia o măsură drastică. Pensiile se

Pedeapsa Divină 



114 /  AMOS News

vor plăti de acum înainte la o dată fixă și nu când are Poșta bani ■ O
veste proastă pentru supraviețuitorii tragediei de la „Colectiv”, care au
solicitat despăgubiri de 280 milioane de euro. Instanța de judecată a
refuzat să să oblige statul să garanteze plata despăgubirilor către cei 329
de solicitanți. Ceea ce înseamnă că nu vor vedea niciodată banii ăștia
doar de la patronii clubului și de la artificieri...■ Aici i-am bătut pe
americani; SRI a interceptat de 36 de ori mai multe convorbiri telefonice
decât FBI! ■ Marele miting în sprijinul familiei tradiționale (care-i aia?
Dar cea care rezultă după ce politicienii își lasă neveste inițiale pentru
a se căsători cu amantele cum se cheamă?) s-a amânat, ca să-i dea
posibilitatea lui Iohannis să aducă niște argumente în sprijinul celei
„europene”, cea cu doi tați sau două mame...■ Dezamăgită că eforturile
sale de a-l „lucra” pe Directorul General al TVR, Stelian Tănase, cel
neagreat de PSD, nu au fost prețuite la adevărata lor valoare, precum și
de faptul că cea adusă chiar de ea (Doina Gradea) i-a aplicat șutul
decisiv, fosta directoare (interimară) Irina Radu „emigrează” în Albania
unde va lucra pentru un OSCE mai recunoscător 2 11 ore au durat
negocierile dintre reprezentanții sindicatelor din Sănătate și cei ai
Guvernului, cu participarea directă a miniștrilor Sorina Pintea și Olguța
Vasilescu. Maratonul protestelor personalului care nu a fost luat în
considerație la majorările salariale decât parțial - în limitele unui plafon
„legal” de 30% al sporurilor - ia sfârșit prin renunțarea la greva generală
în schimbul promisiunii găsirii unor soluții pentru ca angajații să nu ia
mai puțini bani decât în februarie. Dar, probabil, nici mai mulți... ■
Plicticosului monolog al președintelui în care a denunțat incapacitatea
Guvernului de a încasa mai mult decât cheltuiește, PSD-ul i-a răspuns
printr-o și mai monotonă argumentație prezentată de vicepremierul
(aproape uitasem că acesta există!) Viorel Ștefan, care a demonstrat că
unica situație în care s-a întâmplat așa ceva a fost în timpul guvernării
„zero fonduri europene” a lui Cioloș ■ DNA și Parchetul General ies la
bătaie, după eșecurile în serie din ultima perioadă (cazurile Nițu și
Bârsan) cu un studiu pe 28 de cazuri din Sănătate instrumentate, din
care reiese că corupția se simte foarte bine printre medici și



administratori. „Se ia mită cum se respiră!” - sintetizează, plastic,
procurorul-arheolog Lazăr, această situație. Campioni sunt
administratorii de spitale care dijmuiesc sistematic contractele de
achiziții ■ ANIF investește 25 milioane euro în repunerea în funcțiune
a 40 de amenajări de irigații abandonate și distruse, oferind apă gratuit
fermierilor care se conectează la acestea. Restul rămân la mila
Domnului, care în primăvara asta n-a fost prea generos cu ploile...
gratuite ■ Fostul șef al SRI, actual ambasador la Washington, George
Maior a declarat că refuză să se mai prezinte la vreo audiere
parlamentară. Ce-a avut de spus a spus până acum, când, de fapt, n-a
spus nimic ■ Doina Gradea a fost invitată de Gigel Știrbu la Comisia
de Cultură ca să dea socoteală pentru poreclele cu care i-a gratulat pe
reporterii „hateri” de la Știri. Și-a cerut scuze public și a denunțat
șantajul lui Pătraru care prin aceste dezvăluiri ar fi încercat să timoreze
comisia de contractare a emisiunii „Starea Nației”... ■ Moment istoric:
adus de mână de doamna Carmen, președintele se oprește, încruntat, în
fața pupitrului de la care urmează să le cuvânteze invitaților săi. De fapt,
să le tragă un perdaf membrilor guvernului și „penalilor” afiliați ■
Supărat, pe bună dreptate, de amenda încasată de la Discriminare (o
acțiune vădit politică) care adâncește criza financiară a familiei -
provocată de legea pesedistă a salarizării care i-a scos de pe fluturașul
de leafă sporul acordat de Oprea și de pierderea chiriei pentru casa din
Sibiu, președintele se dezlănțuie împotriva politicienilor care au început
să strâmbe din nas când aud de Uniunea Europeană ■ Aliniați pe
căprării de protocolul Palatului, vinovații nu cutează să crâcnească
(singurul care ar fi putut să o facă - Tăriceanu - a refuzat invitația)
așteptând resemnați finalul cu bere și mici de pe peluză ■ Privesc
suspicioși în jur când Iohannis face vorbire despre „privilegiile pentru
un grup restrâns aflat la putere”, întrebându-se dacă nu cumva și
președintele face parte din „gașca” pe care o veștejește, pentru că nu
are aerul unuia care nu e la putere ■ Începe să devină o regulă ca orice
discurs prezidențial, indiferent de loc sau subiect, să se transforme într-
o dojană de la cel mai înalt nivel. Asistăm pe zi ce trece la etapele unui
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meci Iohannis - Restul Corupt la Lumii, care va dura probabil până la
alegeri ■ Halal sărbătoare, fie ea și europeană - căci pe cea națională
pare să o fi uitat toată lumea ■ Încă un dosar DNA face implozie: cel al
lui Paltin Sturdza - Hrebenciuc. Prejudiciul de 400 milioane s-a topit,
iar Hrebe a încasat doar o condamnare de doi ani care s-ar putea topi și
ea la termenul definitiv ■ 2018 promite să fie un an de vârf pentru
anticorupție - prin numărul mare de achitări și închideri de dosare, ca
și de cauze recuzate din cauza „colaborării” cu SRI ■ Ecologiștii țin cu
ursul: fac mare tămbălău pe seama aprobării de a fi vânați vreo 2000
din cei 6000 care aglomerează pădurile și acuză faptul că România e
pe cale să devină un „bordel cinegetic” ■ BNR majorează și previziunea
de inflație anuală, de la 3,5 la 3,6. Vor contribui majorările de la
combustibili, gaze și electricitate ■ Tudorel Toader a avut tupeul ca, la
Parlament, să-i exceadă pe reprezentanții Opoziției cu afirmația că cei
de la GRECO au prins în raportul lor lucruri fabricate în țară după
binecunoscuta rețetă a Monicăi Macovei ■ Trupe românești și poloneze
au bombardat Craiova cu rachete defecte ale căror resturi au perforat o
mașină nevinovată... ■ În ziua în care Curtea Constituțională a judecat
sesizarea de conflict instituțional între Guvern și Președinție, legat de
refuzul lui Iohannis de a o revoca pe Kovesi, aceasta primea o nouă
lovitură din partea instanței Înaltei Curți: în dosarul „Rovinari”, lucrat
cu zel și abnegație de favoritul său, Uncheșelu, Ponta și Șova erau
achitați! ■ Desigur, asta nu înseamnă neapărat că nu ar fi fost vinovați
de constituirea de grup infracțional și spălare de bani - ci doar că
argumentația Uncheșelului nu a fost de natură să-i convingă pe
magistrați. Adică nu existau probe suficiente care să conducă la
condamnarea „Nepoțeilor” ■ Strădaniile procurorului au avut ca unic
efect darea peste cap a vieții și carierelor celor doi care, timp de aproape
cinci ani, au trăit cu spectrul pușcăriei ■ Scuzați, vă rog! - ar putea spune
acum procurorii DNA care mai speră însă la termenul final, sentința
nefiind definitivă ■ Asta e când lucrezi cu începători și le fluturi iluzia
celebrității dacă reușesc să înfunde un premier și un ministru - țintele
favorite ale șefei lor ■ Ascultând pledoariile lui Toader (pro) și ale
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consilierei prezidențiale (contra) judecătorii Curții Constituționale au
decis că e mai prudent să amâne soluția cu trei săptămîni, lăsând un
răgaz și Guvernului și Parchetului. Ba chiar și lui Iohannis, căruia doar
asta i-ar mai lipsi (adică o soluție care să-l oblige să o revoce pe
neprețuita sa colaboratoare), la câte are deja pe cap ■ Scapă deocamdată
din ghearele DNA și Radu Mazăre care a primit statut de refugiat politic
în Madagascar, pentru un an. Tot stând el la soare n-ar fi exclus ca
devenind tot mai... negru, să se și naturalizeze! ■ Viorica Dăncilă pleacă
la Vatican să se întâlnească cu Papa Francisc, fără să aibe nici de data
asta mandat de la Iohannis! Și fără să dea curs celor două cereri de
demisie ale acestuia. Chiar nu-l mai ascultă nimeni în țara asta pe
președinte? ■ După cât de strict și de rigid a fost protocolul de la Ziua
Europei, cineva se întreba de ce nu i-a pus Iohannis pe invitați să și
defileze în pas de marș prin fața sa și a doamnei? Poate că la anul o
vedem și pe asta... ■ „Custodele Coroanei” a coborât printre oameni! -
anunță cu voce gravă reporterul Știrilor TVR (o sucursală a Studiourilor
Regale) prezent la festivitățile de Ziua Regalității de la Palatul Elisabeta
■ Guvernul a hotărât să dea bani pentru achiziționarea în leasing a două
noi aeronave Boeing 737, ca să evite producerea unui gol în pagubele
înregistrate de TAROM ■ Mai mare daraua: s-a decis ca cei un milion
de donatori pentru „Cumințenia Pământului” să-și primească banii
înapoi. Vor trebui să facă cereri în acest sens și cei care nu mai doresc
să li se înapoieze donația! ■ În sfârșit, Poliția a început să-i adune pe
tâlharii care atacau mașini la Sinești. Semn că aceștia erau cunoscuți,
dar nimeni nu îndrăznea să-i deranjeze. ■ După trei knock-down-uri
într-o singură repriză arbitrul ar trebui să oprească jocul și să pronunțe
KO Tehnic! Este exact situația în care se află DNA în această săptămână
în care a suferit nu trei, ci patru eșecuri devastatoare: închiderea
dosarului Nițu, achitarea definitivă a Gabrielei Bârsan, achitarea lui
Ponta și Șova și achitarea lui Toni Greblă! ■ Ceea ce ar fi trebuit să fie
perlele coroanei „zeiței” Anticorupția s-au dovedit, până la urmă, a nu
fi altceva decât niște comenzi politice eșuate, care urmăreau nu
scoaterea din joc a unor persoane corupte, ci eliminarea unora care
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împiedicau niște jocuri de putere ■ O succintă radiografie a cazurilor
din această săptămână ne spune câteva lucruri semnificative legate de
mecanismele oculte ale luptei pentru putere. Tiberiu Nițu împiedica -
teoretic - libera mișcare a Codruței Kovesi și sincronizarea sa cu Coldea
pentru realizarea obiectivelor lui Maior. Scoaterea lui din joc a urmărit
aducerea la Parchetul General a unui instrument docil și verificat ■
Judecătoarea Bârsan era unul dintre puținii magistrați care nu
răspundeau la comenzile transmise de Binom prin Livia Stanciu,
neputând fi timorată și datorită poziției soțului, judecător la CEDO ■
Victor Ponta devenise tot mai incomod pentru aspirațiile noului
președinte de a avea propriile instrumente de lucru - partid și guvern.
Binomul a decis să i le ofere pe tavă accesând punctul slab al al
premierului: prietenia cu Șova! Suplimentul servit de Negulescu prin
enormitatea invocării rolului lui Tony Blair în campanie n-a fost decât
bomboana de pe coliva fantasmagorică gătită de Uncheșelu ■ În fine,
Toni Greblă trebuia să reprezinte avertismentul arătat membrilor Curții
Constituționale pentru opoziția lor față de legea Big Brother de care era
strâns legată soarta politică a lui Maior și obiectivul său major - funcția
de premier ■ În toate aceste cazuri corupția propriuzisă aproape ca nu
a jucat nici un rol. A fost doar pretextul prin care o colecție
impresionantă de trofee era plasată pe panoplia statului paralel: un
procuror general, un judecător de Înaltă Curte, un prim ministru, un
ministru și un judecător constituțional! Iată o performanță în fața căreia
nu puteau decât să se încline și comisarii europeni, și ambasadorul
american dar și șefii acestuia de la Departamentul de Stat ■ Dosarul lui
Toni Greblă - ca și celelalte dealtfel - este de tot râsul: DNA a devenit
veghetorul respectării embargoului impus de Putin turcilor! ■ Spuneam
în debut ce ar fi trebuit să facă arbitrul după o asemenea suită de knock
down-uri. Care arbitru? În meciul ăsta, al DNA cu societatea, nu există
arbitri. Nici măcar la Cotroceni, cel de acolo fiind mai degrabă un
manager... ■ Viorica Dăncilă a plecat - fără mandat de... ducere de la
cel care i-a cerut de două ori demisia - la Vatican. Acolo s-a întâlnit cu
Papa Francisc pe care l-a invitat să viziteze România, chiar dacă atunci
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ea s-ar putea să nu mai fie în funcție. Papa n-a zis nici da nici nu, ceea
ce doamna Dăncilă a considerat a fi o acceptare și a transmis degrabă
acasă vestea ■ Cu toată propaganda triumfalistă din jurul
reprezentanților noștri la Eurovision, The Humans n-au reușit să se
califice în finala în care au ajuns moldovenii. Se caută explicații și
scuze, ocolindu-se realitatea: n-am fost suficient de buni!
(AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (14 - 20 mai)

Ciorovăiala geopolitică dintre președinte și Guvern începe să capete
accente grotești. Convocat la Cotroceni ca să dea socoteală pentru
participarea noastră la deschiderea ambasadei americane la Ierusalim,
Meleșcanu zice mai întâi că va merge, iar apoi că nu-i dă voie Dăncilă!
■ Primii noștri oameni în stat fac pe pro-europenii (Iohannis) sau pe
pro-americanii (Dragnea) fără ca atitudinile lor formale să aibe vreo
rațiune practică, pentru că nici președintele nu aduce vreun beneficiu
țării de pe urma atașamentului față de decizii aberante de-ale Comisiei,
și nici Guvernul nu câștigă recunoștința Departamentului de Stat ■ Este
vorba, pur și simplu, despre o aberantă luptă pentru putere între centri
de putere ineficienți care fac din România o țară neguvernabilă și
nemediabilă ■ Când Iohannis reproșează Guvernului că nu este
consultat în legătură cu astfel de decizii, ignoră faptul că la rândul său
a luat decizii despre care guvernul a aflat doar când a fost nevoit să le
valideze ■ Jocul ăsta de copii proști va continua mult și bine pe
socoteala noastră atâta timp cât nu intervine rațiunea de a pune la punct
lucrurile din perspectivă constituțională ■ Continuă avalanșa achitărilor
din dosarele confecționate de DNA: a venit rândul lui Ovidiu Silaghi,
fost ministru al transporturilor. Dinspre DNA - nici cea mai mică urmă
de dorință de a da vreo explicație ■ Dacă cererea de revocare a Codruței
mai are de așteptat hotărârea Curții Constituționale, Horodniceanu îi
face deja loc lui Felix Bănilă la DIICOT ■ Vorba multă, inflație mare:
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s-a înregistrat recordul ultimilor cinci ani - 5,2%. Este, cică, efectul
prețului... cireșelor, dar spre toamnă se va mai calma, pe la 3,6% (crede
BNR) ■ După achitare, Ponta a făcut un calcul al costurilor anchetei
din dosarul Turceni-Rovinari: un milion de euro ar fi cheltuit degeaba
procurorul Jan Uncheșelu din banii statului! ■ La fel ca în urmă cu trei
ani, în cazul fostului premier, Iohannis pune din nou placa demisiei
primului ministru. Ca și în 2015, probabil că știe el ceva ce nu știm
noi... ■ Iar invitația transmisă Vioricăi Dăncilă, pentru o „consultare”
pe tema situației din Orientul Mijlociu este de tot hazul. Până la urmă
nici Viorica Dăncilă n-a demisionat cum i-a cerut Iohannis și nici
Meleșcanu nu l-a sfidat pe președinte, refuzând invitația. După un acid
schimb de mesaje, marți dimineață, echipa guvernamentală formată din
trio-ul Dăncilă, Meleșcanu și Birchall s-a prezentat, disciplinat la
Cotroceni pentru a „analiza” împreună cu șeful statului „situația din
orientul Mijlociu” ■ O situație destul de complicată, după cum au
dovedit-o disputele aprinse de până acum pe tema ambasadei din Israel
■ Nu știm ce s-a discutat la întâlnire decât din ce ne-au spus
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protagoniștii, în comunicate de presă separate. Iohannis ar fi cerut să
nu se mai treacă peste o „linie roșie” și să înceteze imediat tensiunile
interne, iar Guvernul a insistat pentru dreptul său de a se ocupa inclusiv
de politica externă ■ Așadar, fiecare cu părerea lui, mai îndreptățită
decât a celuilalt ■ Zi grea pentru Dragnea, la termenul procesului său
din dosarul „Bombonica”. Procurorii i-au făcut o surpriză retrăgând
acuzațiile la adresa fostei soții, pe motiv că aceasta a achitat prejudiciul,
dar au insistat pentru o condamnare de șapte ani și jumătate și anularea
suspendării precedentei condamnări pentru președintele PSD ■ „Ăștia
vor închisoare pe viață pentru mine!” - a răbufnit la final „penalul”
Dragnea, care mai are de așteptat până pe 29 mai pentru a afla ce-i
rezervă soarta ■ Plicticos ca deobicei, vicele Viorel Ștefan a ieșit curajos
la declarații pentru a explica faptul că în mod obișnuit rezultatele din
primul trimestru sunt mai slabe, dar că există toate premisele ca lucrurile
să se îndrepte. Dealtfel, față de aceeași perioadă a anului recut creșterea
PIB-ului a fost de 4% ■ Zi tristă pentru români: ne-au părăsit
comentatorul sportiv Cristian Țopescu și fondatorul brandului medicinal
HOFIGAL, Ștefan Manea... Externele l-au avertizat pe Valer Dorneanu
să nu se ducă la aniversarea Curții Constituționale din Rusia, la care
fusese invitat prin reciprocitate, pentru că s-ar putea să se supere
americanii!!! Și așa, abia i-am împăcat cu ambasada din Israel ■
Scrisoarea comisarului european Corina Crețu prin care avertiza
guvernul că putem pierde importante fonduri europene din cauza
procentului mic de absorbție (1%) nu i-a tulburat prea tare pe liderii
Coaliției, dovadă că au luat cunoștință de conținutul ei abia după
aproape o lună ■ Până și ministrul Șova 2 (de la Transporturi), la o
întâlnire amicală cu antreprenorii, a ajuns la concluzia că îl
„îngrijorează” (termen la modă) faptul că pe șantiere nu se prea văd
progrese. Chiar așa: de ce oare? ■ Despre autostrada Sibiu - Nădlac
aflăm abia acum că s-ar putea să întârzie darea în folosință cu un an
pentru că pe o porțiune de câțiva kilometri nu s-au prevăzut tuneluri și
pasarele prin care să poată traversa șoarecii de câmp și urșii care n-au
mai fost văzuți prin zonă de vreo zece ani - reclamate prin acordul de
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mediu. O bagatelă de câteva sute de milioane... ■ De la summit-ul
pentru Balcanii de Vest Iohannis transmite că, pentru a fi puternică,
Romania trebuie să vorbească, în chestiunile de politică externă, pe o
singură voce. A lui, bineînțeles, că doar nu pe aceea pițigăiată a doamnei
Dăncilă ■ Parlamentul dă undă verde unei prevederi de care vor
beneficia la grămadă, și cei de la putere, și cei din opoziție: bișnița
parlamentară! Trebuie să trăiască (mai bine) și parlamentarii din ceva,
că nu doar din leafă și diurne. Să poată face și ei un business fără a mai
fi acuzați de incompatibilitate (peste 600 dintre ei au probleme cu
justiția din cauza asta) ■ Prima reacție la controversa legată de
ambasada din Israel: Autoritatea Palestiniană și-a rechemat diplomatul
de la București! Nu e bine... ■ Băsescu a făcut public, cu curaj, un
document secret al SRI (pe care zice că l-ar fi primit anonim, prin poștă,
de undeva din provincie), în care se ofereau DNA informații cu condiția
să nu se deconspire sursa acestora ■ Pe plajele din Madagascar Mazăre
a aflat cu surprindere că a fost condamnat în primă instanță la șase ani
și jumătate închisoare pentru că ar fi vândut niște terenuri la prețuri pe
care „experții” DNA le-au considerat subevaluate ■ De ce trag
clopotele, Mitică? Pentru că a murit marele regizor Lucian Pintilie. În
sfârșit, Ludovic Orban, insignifiantul - de până acum - lider liberal are
parte de ora sa astrală cu care va rămâne în istorie: este primul „simplu
cetățean” care acuză un prim ministru de înaltă trădare! ■ Te cutremuri
gândindu-te că ar putea avea dreptate și că sub masca de femeie
cumsecade a doamnei Dăncilă s-ar putea ascunde un monstru politic
gata să scoată la mezat prezentul și viitorul țării ■ Este de meditat dacă
date fiind circumstanțele din mintea lui Orban n-ar fi fost necesară și
încadrarea de „crimă împotriva umanității” - pentru că oricum nu mai
conta și s-a mai încercat în alte cazuri ■ Deși denunțătorul ține secret
textul denunțului, ne putem imagina că acesta vizează cine știe ce
înțelegeri oculte cu Netanyahu (ca, de exemplu, vânzarea de români
pentru munci agricole, cum vindeam și noi, pe vremuri, evrei) sau
promisiunea instalării de baze militare israeliene pe lângă Deveselu, de
unde să-i spioneze pe americani. Ori cine știe ce alte grozăvii de felul
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acesta ■ Nu este exclus ca denunțul să-l vizeze și pe Papa Francisc:
poate că semințele pe care i le-a oferit Dăncilă ar fi ale unor plante
miraculoase obținute cu trudă în laboratoarele românești... Nu știm, dar
ne întrebăm ■ Unii sunt tentați să o ia ca pe o glumă și să-l facă de
bășcălie pe autor. Dar dacă lucrurile sunt serioase, cum de altfel alții,
mai perspicaci, au prevăzut încă de când Iohannis i-a cerut Dăncilei
demisia, cu repetiție? ■ Dacă Orban nu e decât un instrument în mâinile
destoinice ale președintelui, iar acuzațiile au rolul de a o transforma,
automat, în „penală” pe doamna Dăncilă, după „rețeta Ponta”, aceasta
urmând să fie nevoită să demisioneze? ■ Lucrurile stau la mâna lui
Horodniceanu căruia vigurosul procuror general Lazăr tocmai i-a
prelungit mandatul ca să-l împiedice pe Toader să numească noul șef
DIICOT. Aproape că nu mai e nevoie să se producă vreo catastrofă
naturală de pe urma căreia să aibe de suferit niște tefeliști însetați de
dreptate și adevăr, pentru ca România să se îndrepte spre un nou guvern
tehnocrat ■ Pentru ca lucrurile să fie cât mai rotunde „coloana a cincea”
din presă, cea dirijată de generalul Dumbravă, a declanșat un atac
frontal împotriva șefului Curții Constituționale (după „rețeta Greblă”),
cel care, cu toată opoziția hotărâtă a Liviei Stanciu tot dă soluții în
favoarea Guvernului și spre paguba președintelui. Acesta ar fi comis și
el un act de înaltă trădare răspunzând unei invitații la aniversarea Curții
Constituționale din Rusia (în spatele căreia se află, cu siguranță, Putin)
■ Dorneanu a nesocotit „rezervele” Externelor care doreau să se sufle
și în iaurtul geopolitic, folosindu-se de scuza că rușii au fost și ei invitați
la aniversarea CCR și că biletele de avion fuseseră deja luate, ducîndu-
se la Moscova pentru a pune pe tava rusească interesele românești.
Revoltător, nu? ■ Cât despre mutarea ambasadei de la Tel Aviv la
Ierusalim, după modelul guatemalez, se pare că Orban deține informații
cum că aceasta ar viza, în fapt, niște tranzacții locative în care sunt
implicați - după cum bănuia Iohannis - niște evrei americani... ■ Atât
de puternic a fost suflul exploziei provocate de denunțul lui Orban
privitor la „înalta trădare” a mignonei doamne Dăncilă încât politica
parcă s-a oprit în loc și până la finalul săptămânii nu s-a mai întâmplat
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nimic notabil ■ Singurul care a înfruntat „schijele” publicității negative
cu binecunoscutu-i curaj a fost Băsescu, după a cărui părere Orban
habar nu are ce scrie în denunț, pentru că, de fapt, acesta a fost compus
în altă parte, de specialiști în domeniu. N-ar fi exclus să provină chiar
de la Berlin, unde a călătorit ultima dată cu treburi liderul liberal ■
Ultimul sondaj CURS se încăpățânează să plaseze pe primul loc în
preferințele electoratului tot PSD, cu toate belele lui, cu 39 de procente,
urmat de „marele” PNL, cu 25 (în ciuda faptului că liberalii consideră
că merită mult mai mult) și de ALDE cu 10. Culmea este că în sondaj
apar, cu câte 3 procente, nou- născutele partide ale lui Ponta și Cioloș
■ Coldea a făcut o mărturisire care va arunca în aer multe procese:
audierea unor martori din dosare de corupție s-a făcut în case
conspirative, în prezența procurorilor DNA și a ofițerilor SRI!!! ■ Una
fierbinte, alta de gheață de la Simona Halep: după ce a învins-o (e drept,
cu emoții) pe Șarapova - care nu mai e ce-a fost înainte de suspendare
- în semifinala de la Roma, a capotat jenant în finala în care Svitolina a
spulberat-o, ca și la trecuta ediție ■ S-a încheiat cea mai slabă ediție,
din cele patru de până acum, a ART SAFARI. Cu pretenții (și prețuri
ale biletelor) mari și cu performanțe minime. Unicul lucru memorabil
rămâne prezentarea, pentru prima dată, a tablourilor din colecția
Palatului Primăverii al lui Ceaușescu: lucrări de artă autentică, ale unor
mari valori plastice naționale. Nu artă angajată, proletcultistă. Aceasta
era rezervată maselor de oameni ai muncii ■ În săptămâna asta neagră,
ultimul pe lista dispăruților celebri a fost psihologul Hanibal
Dumitrașcu... AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (21 - 27 mai)

Președintele României, Klaus Iohannis, după participarea la Innovation
Labs – Demo Day a fost asaltat de jurnaliști interesati de subiectul
momentului. Replica acestuia a fost conchisă: Am decis să nu comentez
în niciun fel nici sesizarea depusă de domnul Orban. (...) Nu fac nicio
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declarație legată de acest subiect, dacă aveți și alte întrebări, cu plăcere
o să vă răspund ■ Cât despre Hawaii, lucrurile se înrăutățesc: erupțiile
vulcanului Kilauea au intrat în Oceanul Pacific producând vapori toxici.
Populația este avertizată și specialiștii spun că norul produs de lavă este
un amestec de vapori de acid clorhidric, gaz și de sticlă vulcanică ■
Președintele PSD, Liviu Dragnea, vizibil iritat declară că există
posibilitatea unei suspendări temporare a plăților către Pilonul II, adică
doar „o chestiunea financiar-contabilă”. Respectiv, „se va decide dacă
e nevoie să se suspende plata sau plata să se continue ca și până acum
și să se facă regularizări ulterior” ■ O primărie vrea să continue
promovarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" și pregătește
calendarul de activităţi din cadrul Proiectului "Oraşul vrăjit". Proiectul
este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 ■
Statistica prezentată miercuri de către ministrul Agriculturii referitoare
la încheierea etapei de înscriere a fermierilor pentru alocațiile din
fonduri europene a inclus și o categorie de vârstă de peste 100 ani. Față
de neîncrederea manifestată de unii comentatori, Petre Daea a dorit să

Calibrare 
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vină, ca deobicei, cu dovezi concrete. Așa încât a pornit la drum în
căutarea „centenarilor” fondurilor europene. Și i-a găsit. Primul a fost
Năstase I. Constantin, care pe 3 iunie împlinește 103 ani. Ministrul l-a
întâlnit în ograda proprie, vorbind cu vecini și cunoscuți de ziua sa
onomastică. Al doilea „centenar” este o „centenară” - Rodica Nicolau
din Bălilești, tot Argeș care are 101 ani. Aceasta este interesată de bunul
mers al proprietății sale, chiar și la această vârstă înaintată ■ Consiliul
Uniunii Europene a adoptat marţi o decizie prin care se stabileşte că
următoarele alegerile pentru Parlamentul European se vor desfăşura în
perioada 23-26 mai 2019. Şi, totuşi, în cazul în care acest lucru nu este
posibil, Consiliul UE, după consultarea Parlamentului European, decide
în mod unanim asupra unei alte perioade ■ Călin Popescu Tăriceanu,
achitat - anunţă magistraţii - in loc de trei ani de închisoare cu executare,
cum ceruse DNA. Insa, decizia nu este definitivă putând fi atacată cu
apel în 10 zile de la comunicare ■ Laura Codruţa Kovesi a fost invitată
să susţină un discurs în cadrul unei reuniuni la nivel înalt organizate de
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, ce va avea loc la New York cu
ocazia aniversarii a 15 ani de la adoptarea Convenţiei Naţiunilor Unite
împotriva Corupţiei, cunoscută şi drept Convenţia de la Merida (care a
fost semnată şi ratificată de România, alături de alte 182 de state) ■
Noile modificări la Statutul judecătorilor şi procurorilor au fost
aprobate. Cea mai importantă schimbare este definiţia erorii judiciare
■ Pentru un miel, cinci păstrăvi și doi curcani, fostul șef al Poliției
Rutiere, Lucian Diniţă a fost judecat si marti, achitat. În acelaşi dosar
au fost judecaţi omul de afaceri Gheorghe Deaconeasa, pentru
cumpărare de influență, şi Maricel Ilie, vicepreşedinte şi membru în
Comitetul Executiv Regional al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor
■ O echipă chirurgicală a Clinicii Zetta a realizat o intervenție de lifting
corporal total unei paciente care a slăbit în jur de 40 de kilograme.
Intervenția a durat în jur de 6 ore și a presupus efectuarea mai multor
tipuri de proceduri: abdominoplastie, lifting de brațe, lifting de coapse
și lifting de sâni cu implant mamar ■ Ca si in ceilalti ani, Noaptea
Muzeelor se bucură de succes având în vedere zecile de mii de vizitatori



care participă. 50 de muzee și alte organizații culturale prietene ale
Nopții Muzeelor din București și peste 90 de complexe muzeale din
toată țara au oferit publicului vizitator o varietate amplă de evenimente
concepute special pentru seara de 19 mai ■ Asociaţia Producătorilor de
Medicamente Generice anunță că mii de medicamente ieftine riscă să
fie scoase din producţie în perioada imediat următoare. Cel mai grav că
printre ele se află medicamente esenţiale în tratamentul cancerului, al
afecţiunilor cardiovasculare, neurologice şi gastrointestinale ■ Sorin
Ovidiu Vîntu nu mai "doarme liniștit" demult și a fost dus din
penitenciar la Spitalul de Urgență Floreasca. Fostului mogul de presă i
s-a făcut o investigație complex pentru o suferință digestivă ■ S-a
pronunțat decizia definitivă pentru directoarea şi educatoarea de la
'grădiniţa groazei'. Educatoarele şi directoarea de la Grădiniţa “Micul
Regat” din municipiul Constanţa au fost condamnate, miercuri, de
Curtea de Apel Constanţa la pedepse cuprinse între un an şi un an şi
cinci luni de închisoare cu suspendare pentru purtare abuzivă. De
asemenea, au fost obligate la plata a 50.000 de euro daune morale către
cele cinci părţi civile din acest dosar. Decizia instanţei este definitivă ■
Liviu Dragnea va fi plecat din țară în ziua pronunțării sentinței sale, dar
nu intenționat, ci în interes de serviciu, în calitate de președinte al
Camerei Deputaților. Președintele PSD, Liviu Dragnea, așteaptă, pe data
de 29 mai, sentința judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
în dosarul angajărilor fictive din Teleorman ■ Accidentul din Ungaria
a lăsat cel puțin 13 copii orfani, la unsprezece dintre ei murindu-le
amândoi părinții. Și toată această nenorocire pentru un live pe facebook.
Soferul microbuzului și vinovatul principal pentru acest accident nu a
mai apucat sa se bucure de like-uri. Victimele accidentului se întorceau
din Slovenia, de la cules de căpșuni ■ Dăncilă îi dă o replică tăioasă lui
Johannis: „Vă spun că avem bani de salarii şi pensii!” și nu vrea să
creeze îngrijorări gratuite. Reacția premierului a venit după ce şeful
statului a întrebat Guvernul dacă sunt aceşti bani până la finalul anului.
Şeful statului a atenţionat Executivul Dăncilă şi cu privire la absorbţia
de fonduri europene, în contextul datelor de pe site-ul Comisiei
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Europene, care arată că ţara noastră a folosit 2 miliarde de euro din cele
23 de miliarde alocate pentru fonduri structurale ■ În urma deliberărilor,
cu unanimitate de voturi, Curtea Constituţională a admis obiecţia de
neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii este
neconstituţională, în ansamblul său. Adică sesizarea făcută de
președintele Iohannis ■ Donald Trump a anunțat că summit-ul cu liderul
nord-coreean Kim Jong-Un nu va mai avea loc. Acesta fusese plănuit
pentru data de 12 iunie, dar președintele american consideră că
momentul este nepotrivit acum. Dar, într-o adresă oficială a Casei Albe,
Trump a declarat că speră să-l întâlnească într-o zi pe Kim Jong-Un ■
Din toamnă, elevii claselor I-IV ar putea avea un singur model de
manual. Un lucru asteptat de foarte mulți parinți și boicotat de alții. În
acest fel, se vrea eliminarea manualelor alternative, publicate de
editurile private. Adică le și "scapă" de un câștig în plus ■ Nu neapărat
cu același pulover devenit celebru, Petre Roman este pus sub acuzare
în Dosarul Revoluției. Bineînțeles că acuzatul respinge ideea "la fel cum
am făcut și până acum. Oricine poate evalua, adică, în seara lui 21 spre
22 sunt la baricadă, se trage asupra noastră, cei 81, sunt masacrați 39.
Eu scap cu viață și după 24 de ore, aș face parte dintr-un grup, care
complotează, se formează cu scopul de a fi uciși sute de români pentru
a prelua puterea. E absurd, e grotesc (...)”, a declarat Petre Roman, la
ieșire de la Parchet ■ La capitolul parcări nu ne mai putem văita. Însă,
atunci când este vorba de... biciclete. Statistica spune că până în 10%
dintre clădirile de birouri din București au parcare de biciclete. Așa,
proprietarii clădirilor noi de birouri din București se aliniază trendului
internațional ■ "Îmi doresc să văd oameni mai responsabili în funcţiile
executiv" este declarația preşedintelui Klaus Iohannis aflat în vizită la
uzina Automobile Dacia de la Piteşti ■ Procurorul şef la D.N.A. Laura
Codruţa Kovesi a rostit un discurs la O.N.U. (Organizaţia Naţiunilor
Unite), în cadrul dezbaterii la nivel înalt ce marchează aniversarea a 15
ani de la adoptarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei
(U.N.C.A.C.), cunoscută şi drept Convenţia de la Merida. Aceasta,
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onorată de această ocazie, a vorbit despre rolul instituției pe care o
reprezintă. Încă. "O structură de parchet care are competenţă exclusivă
de investigare a cazurilor de corupţie la nivel înalt" - spune domnia sa.
Și laudă legislaţia anticorupţie din România care "s-a modernizat în
sensul reglementărilor convenţiei" ■ Celebru nu doar pentru talentul
care l-a celebrat ca pe unul dintre marii tenismeni ai lumii, ci și pentru
deficitul cronic de educație care l-a făcut să se manifeste excesiv și
nepotrivit în situații în care derapajele îi erau trecute cu vederea în
compensația reverelor sale măiestre, Ilie Năstase a devenit un old boy
turbulent care-și dă în petec cu tenacitate oridecâteori are ocazia. După
mojiciile care i-au atras interdicția de a mai participa ca spectator-invitat
la marile turnee, după neântreruptele scandaluri casnice, a mai făcut o
boacănă: oprit de un echipaj de la rutieră și controlat, s-a dovedit ă era
la limita comei alcoolice (0,55 la mie). A reacționat violent, cu înjurături
și insulte, agenții fiind nevoiți să-l încătușeze. Despre tot circul care a
urmat nu mai are rost să vorbim... ■ Sfidând interdicția prezidențială
de a face politică externă fără mandat, Viorica Dăncilă a participat la o
reuniune interguvernamentală la Varșovia. Cine știe ce trădări de patrie
a mai aranjat și cu polonezii... ■ Traian Băsescu dă semne de
înțelepciune când aceasta nu-i mai foloseștela nimic: lansează un apel
inutil la coagularea opoziției, dacă aceasta nu dorește să mai stea patru
ani pe bară și să asiste strângând din dinți la țopăielile majorității
acxtuale. Ar fi, zice el, necesară o reactualizare a formulei Alianței DA
din 2004, între liberali și pemepiști, cu un adaos de platformă cioloșiană.
Dar cu o condiție: ca în fruntea sa să nu se afle caraghiosul de Orban,
dar nici el, care - oricum - intenționează ca de data asta să se să se
retragă irevocabil la finele mandatului ■ Orban, cu moralul ridicat pe
culmile „trădării” nici nu vrea să audă și îl sfătuiește să scrie mai
degrabă o carte decât să dea sfaturi de care nu are nevoie nimeni ■
Pentru prima dată de la preluarea puterii PSD/ALDE a pierdut
majoritatea în cameră prin care putea să treacă legi. „Dezertarea” a cinci
membri către grupusculul lui Ponta lasă coaliția cu 164 de voturi, în loc
de 165 cât are nevoie ■ Dan Voiculescu a suferit o intervenție



chirurgicală care a durat 10 ore și prin care a rezolvat o gravă problemă
de sănătate, manifestată încă de pe când se afla în penitenciar.
Mărturisește - într-un comunicat de presă - că se simte bine și că e
hotărât să deruleze noi proiecte importante ■ Scandal în jurul declanșării
procedurii de infringement contra României de Comisia Europeană
deoarece nu a transpus la timp directiva privind prezumția de
nevinovăție. Toader zice că de vină e opoziția care a tot contestat-o la
Curtea Constituțională... (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (28 mai - 3 iunie)

Eurostat a calculat că o cincime din forța de muncă a României trăiește
în alte state membre ale UE. Chestia asta ne plasează pe primul loc în
Uniune privind mobilitatea forței de muncă (media este de 3,8%). Din
păcate, românii nu dau dovadă de mobilitatea când trebuie să-și
găsească de lucru altundeva decât în localitatea de baștină, în țară ■
Banca Națională a României dorește să-și schimbe statutul în sensul
întăririi independenței, după cum ar cere-o chiar Comisia Europeană,
ba și BCE. Din păcate - zice Dan Suciu, purtătorul de cuvânt - BNR nu
are inițiativă legislativă, iar cei care au nu se înghesuie să o facă până
nu se lămurește statutul lui Isărescu: rămâne, sau se retrage la
Drăgășani? ■ Pro România (partidul de buzunar al lui Ponta) e salvată!
Are șef de comunicare, chiar dacă deobicei, tot ce e de comunicat,
comunică chiar Ponta. Este un băiat de pe la Antena 3 care i-a făcut
„imagine” lui Tudose (țineți minte ce imagine schimonosită avea acest
fost premier de tristă amintire). Cum îl chemă, nici nu mai are
importanță. Contează că e pe acolo, printre cei câțiva temerari ■ Deși e
hotărât să voteze o moțiune contra lui Dăncilă, Băsescu e realist și se
teme doar ca opoziția să nu se facă din nou de râs. Chiar dacă a pierdut
majoritatea la Cameră, Coaliția poate recurge oricând la „rezerva de
cadre” a minorităților și la UDMR ■ Nu grija pentru soarta
pensionarilor îi însuflețește pe protestatarii contra desființării Pilonului
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2 de pensii, ci aceea pentru propriile afaceri care se alimentează din
aceste fonduri - Allianz Țiriac, BCR Pensii, BRD Pensii, Generali,
Metropolitan Life și, bineînțeles, NN Pensii ■ La Eforie Nord s-a
înregistrat și primul înec din acest sezon, al unui bucureștean care nu a
mai apucat să se bucure de minivacanța de Rusalii ■ Aproape jumătate
dintre locurile de cazare disponibile de pe litoral au fost ocupate de cei
grăbiți să prindă câteva zile de plajă la preț redus. Cele mai multe au
fost în Mamaia unde, minune, a funcționat și telegondola ■ Ponta a
reușit să o racoleze pentru partidul său pe însăși „domnișoara Usturoi”
- Ioana Petrescu, cea poposită pentru scurtă vreme la Ministerul de
Finanțe în mandatul său... ■ Cauțiune plătită cu aur!!! Sebastian
Vlădescu, fost ministru de Fnanțe (de două ori) este un deschizător de
drum în materie de cauțiuni. Ca să rămână liber pe timpul anchetei DNA
și să-și satisfacă necesitățile epicureice a plătit cauțiunea stabilită de
DNA în lingouri de aur. Semn că, în calitate de specialist în finanțe, nu
avea încredere în monedele de orice fel ■ Băsescu asistă încremenit la
disoluția partidului său alcătuit cu trudă din rămășițele pedeliste și din
mercenarii orfani ai lui Oprea. Prin migrația nu tocmai neașteptată a

Arbore genealogic 



trei dintre membrii săi către un partid cu calități magnetice, a rămas fără
grup parlamentar la Senat. Si fără funcțiile aferente, bineînțeles. Se cam
vede la orizont și momentul în care va rămâne fără partid, tocmai când
Elena Udrea vrea să se întoarcă din Costa Rica (după ce va face filmul
documentar pentru Netflix) ca să pună mâna pe putere ■ Sentința lui
Dragnea din dosarul „Bombonica” a fost amânată din nou. Parcă nici
judecătorii nu mai au curaj să ia o decizie, mai ales că, oricare va fi
aceasta, partea „nemulțumită” le va sări în cap și îi va acuza de toate
relele ■ Dacă Vlădescu și-a depus lingourile drept cauțiune (pe care și
le poate lua înapoi, dacă valoarea prejudiciului e mai mică - lucru puțin
probabil) doctorului Brădișteanu i s-a confiscat pur și simplu o jumătate
de milion de euro, câștigată cu sudoare și emoții în urma unor licitații
de echipamente medicale supraevaluate ■ Orban și-a găsit un adversar
pe măsură (categoria super-ușoară): va depune o moțiune pe numele
ministrului fără glas al Economiei - Andrușcă. Că nu va câștiga - nu e
o pagubă prea mare, el fiind un perdant de profesie ■ Fratele Negoiță
care nu e primar a scăpat în sfârșit de povara unui „Dinamo” care nu
mai face doi bani, vânzând fosta campioană unui anume Drăghia pentru
doar două milioane (cât se lua șpagă pentru vânzarea unui jucător în
vremurile bune). Acesta speră, probabil, să găsească și el niște fraieri
care să-i dea mai mult. Nu e clar pentru ce... ■ Senatul a mai decis odată:
autonomia ținutului Secuiesc e valabilă doar în mintea înfierbântată a
susținătorilor acestei bazaconii, care au fost sancționați de un vot
categoric ■ Cei opt judecători constituționali (pe cea de-a noua, Livia
Stanciu, n-are rost să o mai punem la socoteală din cauză evidentă de
incompetență, dar și de decis cu majoritate de voturi că Iohannis a
provocat un conflict instituțional nerevocând-o pe Kovesi ■ Este o
sentință definitivă și irevocabilă, a celei mai înalte autorități juridice la
care nu există instituția recursului, pentru că nu are deasupra sa decât
Sfânta Constituție, iar deciziile sale sunt obligatorii, în caz de
nerespectare ele constituind infracțiuni grave ■ Partea asta, plus aceea
că judecătorii au ajuns acolo unde sunt printr-un algoritm politic pentru
a deveni apolitici, este cel mai greu de înțeles de publicul radical
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confuzionat de agitatorii de profesie din stradă. Protestele lor n-au nici
o noimă practică, rămân doar de dragul de a se vedea la TV, pentru că
nimic și nimeni nu mai poate modifica o situație ajunsă la acest punct.
Nici măcar teoretica luare cu asalt a CCR și rușinarea publică a
membrilor săi ■ Dacă politicienii - și cei pro și cei contra - mai au vreo
justificare „strategică”, un personaj precum jurisconsultul de meserie
Augustin Zegrean, ajuns din întâmplare la conducerea instituției, și
acoperindu-se de ridicol - cel puțin - prin celebra „erată” prin care
Curtea din 2012 l-a „spălat” pe Băsescu de verdictul referendumului,
mesajele sale agitatorice au doar darul să reamintească cine a fost și
câte parale a făcut ■ Nu a fost o decizie luată în unanimitate, dar a fost
una majoritară, în perfect acord cu principiile de funcționare ale celei
mai înalte instanțe juridice, iar tevatura care se face nu are alt rol decât
să asigure supraviețuirea notorietății dubioase a agitatorilor stradali ■
Este, desigur, o lovitură serioasă pentru președinte, poate cea mai dură
pe care o încasează în actualul mandat (în perspectiva eventualității unui
al doilea), care se vede în situația dezagreabilă de a deveni un penal
curat dacă nu dă curs sentinței, expunându-se unei previzibile și
justificate acțiuni de suspendare ■ Că aceasta nu este o soluție, să mori
cu Codruța în brațe (mai ales când aceasta și-a epuizat întregul stoc de
credibilitate - este evident, iar camarila cotroceană caută subterfugii
prin care să poată da senzația că președintele n-a fost îngenuncheat chiar
de tot ■ Dar acestea sunt destul de greu de găsit. Nu este deloc
confortabilă nici situația în care se află ambasadorul Klemm, cel care
pe ultimii metri ai unui mandat dezastruos primește și el o lovitură dură
ce arată că tot ce-a făcut a fost nepotrivit și contra cursului democrației
care la el acasă este văzut și aplicat diferit ■ Chiar dacă Curtea
Constituțională nu este Curtea Supremă - cum credea predecesorul său
Gitenstein când îi mustra pe cei care contestau decizia de „albire” a lui
Băsescu - ea are un rol asemănător. Iar membrii săi, cu excepția celui
de-al nouălea, deja pomenit, nu au dat până acum semne evidente și
contestabile de partizanat, chiar dacă o decizie contrară opiniei unui
eșantion public poate și chiar este interpretată astfel ■ Până la urmă
această rezolvare este oarecum inutilă, pentru că mandatul restant al lui
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Kovesi nu mai înseamnă nimic pe tărâmul unei anticorupții grav
compromise, atâta timp cât mult prea numeroase dosare sunt lovite în
serie de nulitate procedurală sau de achitări. Ar fi fost o agonie,
preferabil de evitat printr-o retragere strategică pe undeva pe unde
lumea naivă mai crede în legenda sa. Iar Iohannis poate și trebuie să o
ajute să facă pasul necesar. Spre binele său… ■ Decizia Curții
Constituționale a avut efectul unei bombe care i-a năucit și pe
beneficiari și pe contestatari. Primilor nu le venea să creadă în timp ce
ceilalți refuzau să accepte „sentința” ■ Dacă beneficiarii au fost mai
reținuți în declarații, corul nemulțumiților s-a îndreptat spre Curte, mai
fiind doar câteva câțiva pași până la incitarea fățișă a străzii ca sâ-i
pedepsească pe judecători ■ Mult mai rezervați au fost străinii. De la
Bruxelles n-au venit mesaje de niciun fel în timp ce ambasadorul
Klemm a intrat în „silenzio stampa” afirmând cu totul surprinzător că
e o problemă internă a României și că Ambasada nu se bagă
mulțumindu-se să „observe” ■ Ce se observe? Cum se prăbușește
îndelung lucratul eșafodaj pe care se cocoțase Codruța prin grija
aproape părintească a solilor democrației euroatlantice ■ Marele Tăcut
n-a zis nici da nici ba, indiferent la ce i-au sugerat mințile tulburate ale
câtorva lideri din opoziție. A plecat la țanc pentru o vizită în Germania
unde, culmea, va primi o decorație pentru... lupta împotriva corupției!
Mai exact, pentru susținerea celei care mima această operațiune ■
Toader și-a digerat calm victoria obrăznicindu-i pe procurorii care au
început să țipe în cor că s-a dus pe Apa Sâmbetei independența lor. Chiar
Taica Lazăr a exprimat niște idei care sună ca o contestație a deciziilor
instanței, lucru inadmisibil pentru un procuror și șef pe deasupra ■ Ca
niciodată (spre surprinderea lui Zegrean) instanța CCR i-a dat și o
indicație concretă lui Iohannis despre ce trebuie să facă în continuare.
Ca să nu se împiedice în pașii pe care îi are de urmat ■ CEDO a
condamnat România să îi plătească 100.000 de euro unui terorist arab
care a organizat un atentat împotriva unei nave americane la Aden.
Acesta a reclamat că ar fi fost ținut și schingiuit de zbirii CIA într-o
„închisoare” din România, despre care n-a putut să spună decât că era



pe o stradă aglomerată din București (cum o fi văzut asta prin cagulă,
cu care erau echipați jihadiști?) ■ O lungă și lipsită de cele mai
elementare probe anchetă derulată de Parlamentul European i-a convins
pe magistrați CEDO de nedreptatea făcută bietului terorist, unica probă
constituind-o declarația lui Iliescu care a acceptat să le închirieze
americanilor un birou, în care nu putea avea habar ce făceau aceștia ■
CSM a suspendat-o pe Camelia Bogdan, executantă fidelă a ordinelor
Binomului, care l-a trimis pe Voiculescu în pușcărie pentru 10 ani.
Dumnezeu nu dă cu parul ■ Apropo de Binom: Marincea, cuvântătorul
serviciului secret, îl contrazice public pe Manda, afirmând că nu s-au
ascultat între 2004 și 2016 decât 29.000 de posturi telefonice ■ Acum,
în cauzele în care nu au existat temeiuri legale, instituția trebuie să le
aducă la cunoștința celor spionați operațiunea și să le ceară Scuze
■ Hellvig a demarat operațiunea de desecretizare a protocolului dintre
SRI și ÎCCJ semnat de Coldea și Livia Stanciu - poate cel mai nelegal
dintre toate ■  Gabriel Oprea a deschis seria unor dezvăluiri senzaționale
făcând cunoscut faptul că la celebra sa cină s-au consumat mici de la
„Cocoșatul”. O fi vreun nume de cod? ■ Fifor visează cu ochii deschiși
(altceva tot nu are de făcut între două achiziții de Patrioate): la Craiova
s-ar putea produce avioane fără pilot! Pe aceștia îi vom livra în noi...
Pe măsură ce prin programul de guvernare cresc salariile, timpul de
muncă „socialmente necesar” al bugetarilor se micșorează. O mostră o
reprezintă această ultima săptămână de trei zile de lucru, comprimată
între două minivacanțe: cea de Rusalii și cea de Ziua Copilului ■ În
zona politicului, în afara discuțiilor sterile pe marginea a ceea ce va face
Iohannis după decizia Curții Constituționale și ceea ce îl sfătuiesc să
facă și unii și alții dintre cei direct interesați, nu se mai întâmplat practic
nimic. Cu excepția poate a vizitei în Germania, unde președintele luat
un premiu (pentru Anticorupție!) și a participat la diverse manifestări
■ Gura păcătosului adevar grăiește! În mesajul său de Ziua Copilului
Viorica Dăncilă a spus textual: sărbătorim inocența și puterea copiilor
de a găsi fericirea în orice! Chiar și în ceea ce se întâmplă pe la noi! ■
Scandal mare în jurul emisiunii „Românii au talent” de la Pro TV unde
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premiul a fost luat de un bisexual ungur ■ Dornic să stea cât mai departe
de scandalul din țară al revocării Codruței și spre a nu fi nevoit să
exprime tranșant o părere (el știe de ce) Dragnea și a luat iubita și s-a
dus până în Elveția ca să respire un aer mai curat decât cel pe care îl
amenință un infringement comunitar acasă ■ La bursa zvonurilor este
evocată o întâlnire secretă între Maior și Koveși care ar fi avut loc la
New York înaintea deciziei Curții și în care cei doi s-ar fi pus de acord
în legătură cu „foaia de drum” ■ Dragomir dă din fosta sa casă tot ce
poate, inclusiv costurile filajului: trei mii euro pe zi de persoană! ■ La
Bookfest Gabriel Liiceanu a declarat că „îi vine să urle!”. Cine nu îl
lasă? A urlat oridecâteori a avut chef... (AMBIDEXTRU)
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Iunie
șaptezile@amosnews.ro (4 - 10 iunie)

Noua săptămâna a debutat fără evenimente (dacă acceptăm ideea că la
noi se produc și evenimente, nu vorbe) printr-o stare de apatie
prelungită. Iohannis ține țara (dacă acceptăm ideea că țara e chiar atât
de preocupată de acest aspect) în tensiune amânând să ia decizia
corespunzătoare recomandării Curții Constituționale ■ Între timp se
vehiculează fel de fel de soluții fanteziste prin care Iohannis ar putea
să evite revocarea, fără a-și crea un prejudiciu, ceea ce este practic
imposibil ■ Dinspre PSD se intensifică rumorile referitoare la eventuala
suspendare în cazul în care se încalcă Constituția cea atât de tăbăcită
de tălpile politicienilor ■ Deși nu este obiectivul asumat, suspendarea
va juca un rol important în marea manifestație din 9 iunie pe care PSD
a programat-o seara, la concurență cu orice alta tentativa adversă ■
Deocamdată criticii se întreabă cu ce bani vor fi acoperite costurile de
transport a câteva zeci de mii de oameni, după estimările proprii) ■
Tema protestului (suntem în fața unei noi formule originale: protestul
puterii!) este, conform Vioricăi Dăncilă, „lupta împotriva abuzurilor”.
Nu este prea clar nici ale cui și nici împotriva cui. Dar vor fi vreo 60.000
de oameni care vor manifesta ■ Scrisoarea de protest a magistraților
(procurori) cu vreo 500 de semnături, a fost calificată drept o expresie
a „acoperiților” care au răspuns unui nou „ordin pe unitate” ■ Monstrul
digital a fost asmuțit asupra societății. Cu geu putea fi imaginată o
aiureală mai mare și mai perfectă decât această nebunească „protecție
a datelor” ■ Care dă o pâine bună de mâncat IT- iștilor în lipsă de
comenzi și avocaților în lipsă de clienți ■ Întregul sistem riscă să fie
paralizat, iar efectele în societate sunt încă greu de estimat. Printre cele
mai absurde de victime ale acestor reglementări sunt... listele cu
datornici de la avizierele blocurilor ■ Iar circul abia a început... ■ „Voi
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citi până când voi pricepe!” - ne-a asigurat președintele, referindu-se la
motivația Curții Constituționale. Chiar așa: ce atâta grabă, mai ales de
la un ardelean oblu? Cât despre suspendare, nu vede nici un motiv. Voi
respecta Constituția - ne-a încredințat domnia sa. Bineînțeles, în felul
său ■ Cutremur de grad... zero: a fost pronunțată sentința în dosarul
Gala Bute. Luptătoare împotriva statului paralel, Elena Udrea a primit,
departe de țară, acolo unde este, vestea cutremurătoare: șase ani
închisoare, sentință definitivă! Fosta candidată la președinție se întreabă
cum dorm noaptea judecătoarele care au condamnat-o. Probabil că bine
■ Rudel Obreja a primit și el o condamnare de 5 ani, tot cu executare.
În schimb fostul ministru al Economiei, Ariton, a fost achitat ■ CSM-
ul l-a audiat pe cel propus de Toader să preia conducerea DIICOT, Felix
Bănilă. Avizat cu 4 la 3, candidatul a demonstrat că are o slabă cultură
(nu vorbește decât limba maternă) și că nici la chestiunile juridice
europene nu se prea pricepe ■ Traian Băsescu a devenit pentru a treia
oară bunic. Sarcină grea care s-ar putea să îl oblige să renunțe la politică
în favoarea familiei... tradiționale ■ Primăria Capitalei a semnat

Foc continuu



șaptezile@amosnews.ro / 139

contractul de livrare a primelor 100 de autobuze turcești. Gurile rele zic
că mai bine s-ar fi cumpărat tramvaie, cele care circulă acum sunt deja
cam vechi, de peste 30 de ani ■ De foame, cinci copii de prin Vaslui -
polul sărăciei românești - s-au otrăvit mâncând o ciupercă pe care și-au
gătit-o singuri, de foame… ■ Agenda zilei este copleșită de datul cu
părerea în legătură cu soarta Elenei Udrea: va apuca aceasta să facă
pușcărie în România sau își va construi un nou viitor (inclusiv politic)
în Costa Rica? ■ Lunga explicație dată de ministrul Toader în legătură
cu posibilitatea extrădării sale nu a lămurit nimic. Ba, din contră, a
adâncit confuzia ■ Ciudat este că nimeni nu a catadicsit (cu excepția
lui Băsescu) să plângă soarta crudă a fostului ministru al Dezvoltării.
Nici primarii care dormeau cu fotografia sa sub pernă, nici Baconsky
cel care cădea lat, răpus de farmecul ei, nu scot vreun cuvințel în apărare
■ Roiul de viespi media care îl însoțește pe Dragnea ori de câte ori iese
din birou are probleme majore de aflat: de ce participanții la mitingul
de sâmbătă trebuie să poarte cămăși albe ? De ce li se permite parcarea
în spațiile Parlamentului ? De ce programul mitingului are are atâtea
greșeli gramaticale? Bietul om nici nu mai știe pe unde să scoată
cămașa... albă ■ A ajuns Curtea Constituțională să se plângă pe la
forurile internaționale din cauza atacurilor politicienilor. Nu îți vine să
crezi cât de greu le este ambasadorilor și liderilor europeni să se
„îngrijoreze” și de acest aspect colateral al Justiției ■ Exact atunci când
Curtea va da citire oficial deciziei sale istorice și când o va publica în
Monitorul Oficial, Iohannis pleacă într- o nouă deplasare peste hotare
acordându-și un nou răgaz pentru studiul aprofundat al acesteia ■
ANAF a publicat „lista ”a datornicilor. Cu date de identificare cu tot!
Ce păzește GDPR-ul? ■ Unul câte unul corupții din politică scot capul
și formează noi partide. Cel mai recent este cel înscris la tribunal (tot la
tribunal?) de către generalul (lui Oprea) Neculai Onțanu. Ceva cu
numele de ADER. Tipic pentru personajul care mai mereu a aderat...
■ Refuzând statutul de „șomer de lux ” Cioloș e foarte hotărât să își
lanseze și el propriul partid, acela cu platformă. Mai are câte ceva de
finalizat. Detalii tehnocrate ■ Poliția Română a făcut gestul (formal) de
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a o da în urmărire internațională pe Elena Udrea. Păi de ce s-o mai
urmărească, atunci când se știe foarte bine unde e și ce face? 2
Evenimentul remarcabil al festivalului de teatru de la Sibiu este sufocat
de incontinența verbală a organizatorului Chiriac, care nu ratează nici
o ocazie de a-și mitralia auditoriul cu cifrele-record din jurul celor 527
de reprezentații ■ De Ziua Silvicultorului, sărbătorită cu fast la
Călimănești, ageamiul ministru Deneș sa arătat încântat că România
mai are o suprafață împădurită de 22,5% (față de 33% înainte de
instituirea sărbătorii) marea performanță a pădurarilor fiind aceea de a
fi furnizat materia primă comercianților veroși și de a fi închis ochii la
tăierile ilegale. Actualul director Ciprian Pahonțu este cel sub care Regia
a atins cele mai de jos performanțe ■ Curtea Constituțională a făcut
publică motivarea deciziei sale din care reiese fără nici un echivoc că
Iohannis l-a împiedicat pe Toader să își îndeplinească rolul
constituțional ■ Plecat la Varșovia să se îngrijească de soarta „flancului
estic” de care se consideră răspunzător prin inițierea formatului
„București 9” Iohannis n-a avut desigur timp să aprofundeze lectura
motivării și nici să se hotărască asupra deciziei de (ne)revocare a iubitei
sale Codruța cea fără de prihană. S-ar putea gândi chiar până la sfârșitul
mandatului acesteia ■ Șobolanii părăsesc corabia care se scufundă!
Printre procurorii care au solicitat să părăsească DNA se numără și
celebrul Uncheșelu cel care a inventat dosarul de corupție al lui Ponta.
Nu de capul lui ■ Sentința din dosarul „Bombonica” a fost amânată
pentru a doua oară. Probabil că judecătorii s-au gândit că nu e prea
elegant să îi dea lui Dragnea vestea proastă chiar în ajunul marelui
miting împotriva abuzurilor, confirmând astfel demersul puterii ■
TAROM speră să se redreseze nu doar prin includerea în Fondul
Suveran ci și prin noile achiziții de aeronave. Are încă două Boeing-uri
ca și noi (din 2014 și 2015) renovate cu care vrea să completeze rutele
restante ■ Din păcate, pentru cea transatlantică i-au luat o înainte
canadienii care au inaugurat cursa Montreal - București (9 ore) după
nouă ani de la ultima traversare directă ■ În ciuda criticilor și ironiilor
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adversarilor, mitingul organizat de PSD/ALDE a fost un succes. De
organizare (ca în vremea Partidului unic), de participare (un sfert de
milion de oameni cu cămăși albe) și de insistență a mesajului ■ „Eroii”
manifestării au fost Iohannis și Kovesi - lideri ai statului paralel fondat
de Băsescu și lăsat lor moștenire ■ Paradoxul unui protest organizat
tocmai de cei aflați - teoretic - la putere.s-a mai estompat prin
canalizarea discursului spre zona abuzului de putere al unor structuri
din justiție și servicii secrete ■ Principalul merit - dacă a avut vreunul
- este însă că de aici înainte orice miting va părea sărăcăcios, oricât i-
ar umfla dimensiunile reporterii acreditați ai televiziunilor ■ Primul
reflex s-a produs chiar duminică seară când tefeliștii au reacționat la
dimensiunile unui picnic ■ Față de demonstrația de forță a mitingului
PSD/ALDE, unii se întreabă cam cum ar arăta unul organizat de PNL
și USR, singuri sau împreună ■ A fost o misiune dificilă și pentru
televiziunile care au transmis în direct mitingul. Echipa telejurnalului
TVR condusă de Mihai Constantin - notorie pentru simpatiile sale
„rezistente”, a făcut pasul înapoi lăsând locul unor colegi mai puțin
activiști. Dar până și acest eveniment de un sfert de milion de
participanți a pălit în fața celor douăzeci de mii de spectatori de la
Roland Garros, care au aplaudat-o pe Simona Halep, cea care și-a pus
pe cap prima ei coroană de Grand SLAM. După două finale ratate, a
treia i-a purtat noroc și i-a confirmat calitatea de „numărul unu”
mondial, rod al tenacității și dârzeniei tipice aromânești ■ Evident că
mai toți politicienii sunt dornici să împartă cu ea succesul, deși nu au
absolut niciun merit. Simona a ajuns unde a ajuns fără niciun sprijin
din partea statului paralel sau neparalel. Ca mai toți mari sportivi a
luptat pentru sine și pentru orgoliul propriu, împărtășind succesul cu
națiunea prin care se identifică. (AMBIDEXTRU)
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Luată de valul popularității după mitingul de sâmbătă, primărița Firea
a experimentat o nouă baie de mulțime cu prilejul prezentării festive a
trofeului Simonei Halep ■ Ce a fost valabil în Piața Victoriei nu a mai
fost și pe Arena Națională unde s-a ales cu huiduieli din partea
sorosistilor infiltrați în zone strategice ale asistenței ■ Celor care nu au
știut acest lucru Tudorel Toader le-ar putea atrage atenția că atunci când
amenință cu sesizarea Comisiei de la Veneția ar trebui sî știe
că „Comisia sunt eu”. Adică faptul că el este membru titular al acestei
faimoase comisii din partea României și că recent a fost desemnat
pentru un al doilea mandat consecutiv ■ Ambasadorul Klemm își face
bagajele după un mandat dezastruos în care nu a reușit decât să genereze
resentimente față de țara pe care a reprezentat-o, printr o atitudine
profund părtinitoare față de „statul paralel” pe lângă care a considerat
că este atașat. Plecarea sa o lasă fără protecție euroatlantică pe Codruța
Kovesi în cel mai greu moment al carierei acesteia ■ Ne părăsește și
ambasadorul britanic Paul Brumell, nu înainte de o ultimă demonstrație
de toleranță prin participarea sa la marșul homosexualilor
■ Ambasadorul Rusiei rămâne însă pe loc, chiar dacă i-a fost furat
portofelul în piața din Sibiu pe când era copleșit de explicațiile
interminabile ale lui Chiriac ■ Martor în procesul Elenei Bica, Ovidiu
Tender a afirmat că Vântu i-ar fi cerut 4 milioane de euro ca să-l scape
de un dosar. Ca să vezi:: unul care nu a reușit să scape de niciunul dintre
dosarele sale ■ Din Costa Rica, Bica face plângere penală împotriva
Codruței Kovesi pe care o acuză de hărțuire judiciară ■ Nici o știre
dinspre Iohannis: Probabil că este în continuare adâncit în lectura
motivării Curții Constituționale în încercarea de a o pricepe! S-a
clarificat legenda statului paralel: acesta nu există pur și simplu! „Este
un singur stat al cărui președinte sunt eu!” Spune clar și concis Iohannis.
Cu alte cuvinte „statul sunt eu!”. Cât despre manifestația de sâmbătă,
aceasta a fost „un miting mediocru anti Justiție”. Nici o comparație nu
este posibilă între cămășile albe și geacă roșie cea intrată în legendă ■
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Iar atacul unui „politician penal” (nu-i dă numele) la adresa Justiției (de
fapt a unor procurori) este intolerabil ■ Poate la fel de intolerabil ca și
atacurile la adresa Curții Constituționale Dar asta este deja altă poveste
■ Președintele recunoaște că, deși este profesor (de fizică!) la bază, are
dificultăți cu cititul: nu a reușit nici până acum să parcurgă motivarea
Curții și să o priceapă ■ Oricum, o părere tot și-a făcut: anume că ar fi
necesară o dezbatere publică. Dacă se acceptă sau nu decizia CC? ■
Națiunea s-a mai liniștit când șeful statului, aflat în pericol de a i se lua
din drepturile câștigate de predecesorul său fără o justificare
constituțională, a dat asigurări că va respecta Constituția în spiritul ei!
Ceea ce înseamnă că nu și în literă - e grav, pentru că legea
fundamentală e scrisă nu vorbită ■ Președintele a primit și vizita
Comisiei de la Veneția (cu sau fără Toader?) dar nu a dat amănunte
despre conținutul discuțiilor, semn că nu a rezultat ceea ce aștepta el ■
Angela Gheorghiu, cunoscuta cântăreață, a avut o reacție dură față de
prestația Gabrielei Firea de pe Arena Națională, acuzând-o că își face
reclamă pe spinarea bieților sportiv și artiști nesprijiniți de stat. Firea
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răspunde în stilul clasic (ba pe-a mamei dv!), amintindu-i sopranei că
și ea a fost declarată cetățean de onoare și că s-a bucurat foarte tare,
mai ales că a primit și o indemnizație de 145.000 euro pentru un concert
public, dar că reacția ei s-a datorat faptului că nu a fost sprijinită să
rezolve o „problemă fiscală” ■ Cu o zi înainte de cea de-a 59-a
aniversare a sa, Iohannis declară că nu se teme de un eventual cadou
otrăvit pe care i l-ar putea face Alianța PSD/ ALDE: suspendarea! N-
au motiv! - a zis dânsul, uitând că Băsescu invoca același lucru...
Președintele Iohannis, care la preluarea mandatului își propunea, în
calitatea sa de cadru didactic, să realizeze un program pe care l-a numit
„România educată”, realizează după trei ani că țara sa are 45%
„analfabeți funcționali”. Și - bomboana pe coliva Educației - că nu
puțini dintre aceștia se află chiar în Guvern! Nu se știe deocamdată la
cine a făcut aluzie președintele, dar zona ar putea fi extinsă și la celelalte
centre de putere unde unora le sunt necesare câteva săptămâni ca să
citească și să priceapă un text ■ Celebrul Drago Kos, așa zisul expert
al OECD pe care site-ul ziare.com l-a intervievat și i-a difuzat opiniile
vitriolante referitoare la modificările legilor Justiției, este doar un arbitru
de fotbal și colaborator ocazional al respectivei instituții ■ Veste bună
(pentru cine?) de la Parlamentul European. Vom avea un mandat de
europarlamentar în plus, de la moștenirea britanică. Ce vom face cu el,
rămâne de văzut ■ PSD/ALDE traversează o perioadă de incertitudine
hamletiană: să îl suspendă sau nu pe Iohannis? Un lider își exprimă
temeri în legătură cu operațiunea, dată fiind experiența traumatizantă a
suspendărilor lui Băsescu ■ Profitând de faptul că președintele a intrat,
de ziua sa, în concediu, Viorica Dăncilă face o deplasare (fără mandat)
în Lituania și Estonia. A fost o zi de șoc și groază pentru DNA. Mai
întâi, pentru că celebrul Ghiță a fost achitat în primă instanță de mai
multe infracțiuni, între care și... conducerea fără permis! Vă dați seama
cât de competenți sunt procurorii respectivi (din unitatea de elită) dacă
nu au reușit să aducă probe nici măcar pentru conducerea fără permis?
■ Evident, asta nu înseamnă să nu înseamnă că Ghiță ar fi curat ca
lacrima. Nici nu este, ci doar că ancheta a fost făcută de niște amatori,



dacă nu de-a dreptul incompetenți ■ Judecătoarele Gabriela Bârsan și
Alina Corbu anchetate aproape șase ani de către aceiași procurori DNA
și achitate de instanță, au fost repuse pe funcțiile pe care le-au deținut
la Înalta Curte. Urmează să primească și despăgubiri pentru cei șase ani
de șomaj. Dar nu de la DNA, ci de la statul român ■ În fine, trei
procurori DNA cărora Codruța Kovesi le-a încredințat sarcina de mare
răspundere de a ancheta Ordonanța 13, cercetați de Inspecția Judiciară
pentru „gravă neglijență” și făcuți scăpați de CSM, nu ratează acțiunea
disciplinară, prin decizia Înaltei Curți urmând a fi judecați ■ Chiar dacă
părăsesc DNA, cum a cerut deja Uncheșelu, „asasinul” lui Ponta ■ Pe
acest fond de succesuri, Codruța Kovesi este onorată de ambasadorul
britanic Brumell cu o invitație la petrecerea de sfârșit de mandat
a acestuia. Nu singură, ci împreună cu subalternul său, Lazăr ■
Evenimentul zilei a fost numirea lui Gabriel Vlase în funcția de șef al
SIE, vacantată cu destul de mult timp în urmă prin demisia lui Mihai
Răzvan Ungureanu. Toată lumea se miră că Iohannis a desemnat un
pesedist, ditamai vicepreședinte al partidului, în această funcție. Bănuim
însă că președintele a avut motivele lui. Între care și acela că de la PNL
sau USR nici nu ar fi avut pe cine să numească ■ Suntem în pericol de
a se reveni asupra ridicării vizelor pentru Canada. În ultimele luni
cererile de azil au explodat pur și simplu, iar canadienii sunt convinși
că printre solicitanți se numără membri ai unor organizații criminale
■ Mugur Isărescu, cu vocea sa sfârșită de final de mandat, vrea să ne
convingă că românii cu credite nu sunt „robii băncilor” ci prizonierii
dorințelor lor de a avea o casă pentru care nu au resursele bănești
necesare. Așa că BNR va modifica normele de creditare, ca să-i scape
de robie..■ Buimăciți de decizia lui Iohannis de a numi un șef la SIE de
unde nimeni nu se aștepta, politicienii baleiaza între stupoare și
suspiciune. Cei mai nedumeriți sunt chiar colegii lui Vlase, pe care îl
chem bănuiesc de trădare, în timp ce liberalii se consolează cu ideea că
Iohannis știe ceva ce ei nu au aflat încă ■ Se speculează că, în linia
paradoxurilor actualei guvernări, coaliția ar putea să voteze împotriva
numirii! ■ La Reuniunea Asociației Senatelor Europene, Tăriceanu
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atacă frontal Comisia Europeană și dezvăluie mecanismele statului
paralel. „Comisia s-a bizuit aproape exclusiv pe imaginea deformată ce
i-a fost furnizată de instituțiile de forță ale statului”. Le-a spus-o verde
în față invitațiilor săi, președintele Senatului. Era și timpul de a se trece
de la revoltele în genunchi la cea în picioare. Din păcate, cu aceleași
efecte ■ Președintele Curții Constituționale simte o presiune care
plutește în aer „pentru că toată lumea ne amenință”. Valer Dorneanu a
relatat despre o discuție „ciudată” pe care colegul său Lăzăroiu a avut-
o cu consiliera prezidențială Simina Tănăsescu, din care reieșea o astfel
de atitudine ■ Atitudine față de care nimeni nu a catadicsit să ia
atitudine, deși reprezintă un atac incalificabil la noțiunea de Justiție ■
Autostrada Comarnic - Brașov nu mai trece pe la... Banca Mondială.
Guvernul a renunțat la aranjamentul de care se făcuse mare tam-tam,
ajungând la concluzia că nu contează de unde vin banii (apud
Teodorovici). Totul e să vină... ■ Băsescu a luat înțeleaptă decizie de a
se retrage de la conducerea PMP, lăsându-i cale liberă „delfinului”
Tomac. La 67 de ani se consideră prea bătrân pentru a se mai hărțui
politic. Deși punem pariu că tocmai asta îi va lipsi ■ Premierul Dăncilă
își continuă programul de familiarizare cu problematica externă. Are
însă ghinion: la întâlnirea cu omologul estonian i-a uitat acestuia
numele! Și a mai și asistat, jenată, la îndreptarea (chiar de către
omolog), a drapelului estonian, pe care Protocolul guvernamental îl
montase invers. (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (18 - 24 iunie)

A fost desecretizat Protocolul dintre SRI și ÎCCJ - poate cel mai nociv
act de încălcare flagrantă a regulilor democratice. Deși pare că ar fi fost
semnat de fostul președinte al Înaltei Curți, Nicolae Popa, acesta
contestă și spune că semnătura sa apare la o zi după ce el se pensionase
■ Protocolul este cu bucluc și riscă să arunce în aer zeci de condamnări



care s-au bazat pe probe obținute ilegal ■ A venit la București urmașul
„comisarilor” democrați Nuland și Gordon, cei care descindeau aici
pentru a da instrucțiuni instituțiilor de forță pe care americanii le
controlau prin oameni plasați în interior. Wess Mitchell, adjunct al
Secretarului de Stat, este mai subtil și mai eficient, remarcând
progresele făcute de România în aproprierea democrației și a statului
de drept ■ Se face caz prin cercurile în care România a fost identificată
(fără nici un fel de probe) că ar fi găzduit „închisori CIA” de prețul pe
care l-ar fi plătit americanii pentru acest serviciu: 8 milioane dolari ■
Aparent fără nici un motiv, directorul SRI Eduard Hellvig face o vizită
în Serbia, unde a fost primit de premierul Vucic. Se speculează că tema
întâlnirii ar fi extrădarea lui Ghiță, înainte de a mai fi achitat în vreunul
dintre dosarele aflate pe rol ■ Dealtfel, Vlad Cosma tocmai și-a retras
denunțurile pe care i le dictase Negulescu-Portocală în aceste dosare ■
Senatorul liberal Daniel Zamfir a „emigrat” la ALDE înainte să apuce
Orban să îl dea afară în mod statutar ■ La ușa lui Tăriceanu au cam
început să se înghesuie liberalii „ceilalți” ■ Orice mișcare în PSD,
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inclusiv validarea lui Vlase ca director SIE este blocat în până joi. Ziua
Z în care urmează să se pronunțe sentința în explozivul dosar
„Bombonica” Vizita adjunctului secretarului de stat american Wess
Mitchell adus un alt suflu pentru parteneriatul strategic, decât cel cu
care ne obișnuisem din vremurile democrate prin Nuland și Gordon.
Emisarul lui Trump se dovedește unul pragmatic, interesat mai degrabă
de achizițiile noastre de armament decât de susținerea statului paralel
sponsorizat de predecesorii săi ■ Noua atitudine a reieșit și din întâlnirea
pe care Mitchell a avut-o cu „proscrisul” Dragnea ■ Se naște un scandal
pe marginea protocolului SRI - ÎCCJ în care apare semnătura - probabil
falsificată - a lui Nicolae Popa, fostul președinte al Înaltei Curți până în
preziua semnării protocolului ■ CCR a declarat legea Referendumului
drept constituțională, ceea ce înscrie o nouă bilă neagră pentru
președinte în inventarul actelor contestate de acesta ■ În cazul
presiunilor la adresa judecătorului Lăzăroiu, Iohannis pretinde că la fi
avertizat pe acesta prin intermediul consilierei Lăzărescu din prietenie
ca să știe la ce se poate aștepta ■ Noul ministru de Interne italian vrea
să facă un recensământ al romilor din peninsulă pentru a ști câți vor
trebui expulzați în România, regretând că pe cei cu cetățenie italiană nu
poate ■ În toiul tratativelor pentru numirea noului șef al SIE explodează
la Moscova bomba arestării unei spioane de origine basarabeană de la
o companie energetică, ce ar fi culese informații în favoarea României
■ Orban visează cu ochii deschiși: dacă moțiunea liberală va trece, el
va fi cu siguranță noul premier. Dacă nu, nu... ■ Comisia Europeană a
luat cunoștință despre adoptarea codului de Procedură Penală și „va
analiza”. Ambasadorii din UE i-au declarat lui Iohannis că sunt și ei
„îngrijorați” Ca să stingă scandalul provocat de avertizarea
judecătorului Lăzăroiu - la sfatul Președintelui - consiliera Simina
Tănăsescu a demisionat ■ CCR nu dă însă înapoi în intenția de a sesiza
din nou Comisia de la Veneția. Pentru a doua oară, după amenințările
politicienilor în urma deciziei de revocare a Codruței Kovesi ■ Dan
Șova n-a scăpat, cu tot mirul pe care i la oferit fosta ta colegă Ruxandra
Jipa: a primit o condamnare definitivă de trei ani cu executare ■ În
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schimb Boureanu, după scandalul provocat în trafic și capul în gură
aplicat polițistului s-a ales cu doar doi ani, și aceia cu suspendare. De
unde rezultă că decât să faci un contract cu CET Govora, mai bine
caftești un polițist. Știe el de ce ■ O posibilă explicație a creșterii bruște
a numărului de cereri de azil în Canada din partea românilor ar putea fi
și aceea că acolo tocmai s-a legalizat consumul de canabis. În scop
„recreațional”, bineînțeles ■ Mihai Constantin și echipa sa de la
telejurnalul TVR s-au înviorat brusc după tristul miting PSD/ALDE din
Piața Victoriei, odată cu apariția primilor tefeliști ieșiți să protesteze
împotriva legilor Justiției. Fiecare nou venit era anunțat cu emoție de
reporterii din teren, iar lui Mihai Constantin îi vibra vocea la fel ca
atunci când transmitea de la Curtea Regală ■ Să mai zică cineva că SIE,
fără șef, stă degeaba. Nici vorbă. Spionii români lucrează din greu.
Dovadă, arestarea unei doamne Țurcanu, la Moscova, pentru că ar fi
furnizat României informații secrete de la compania energetică la care
lucra ■ Tăriceanu nu se abține să nu facă o paralelă între acțiunile
violente ale colegilor USR-iști (și ale susținătorilor lor din piață) și
manifestările de tristă amintire ale fascistilor. Așa încep dictaturile - a
concluzionat președintele ALDE ■ Alina Mungiu Pippidi vede în
mulțimea de protestatari grupări preocupate doar să provoace o
intervenție a Jandarmeriei, lucru care îi aduce aminte de nefericitele
evenimente din 1990... Au răsunat urale în Piața Victoriei când a fost
făcut anunțul condamnării lui Liviu Dragnea, participanții la mitingul
de protest împotriva legilor Justiției considerând-o drept o victorie
tefelistă ■ La fel au reacționat și liderii opoziției – Orban, Cioloș,
Băsescu și cei de la USR, care și-au văzut visul cu ochii deschiși de a
scăpa de PSD ■ Instanța de trei judecători de la Înalta Curte l-a
condamnat pe liderul PSD la trei ani și jumătate închisoare cu executare
pentru instigare la abuz în serviciu. Sentința cumulează și termenul de
suspendare din condamnarea în dosarul Referendumului ■ Bucuria
opoziției este prematură. Sentința nu e definitivă (unul dintre judecători
a pledat pentru achitare) iar apelul și judecata definitivă vor mai dura o
bună bucată de vreme ■ Iar Dragnea va rămâne la comandă, spre



disperarea adversarilor săi din afară și din interior ■ Orban, cel puțin,
speră ca moțiunea de săptămâna viitoare să aibe succes, deși nu se
bazează decât pe speranța că și pesediștii vor vota pentru căderea
Guvernului ■ Intervenția jandarmilor de miercuri seară este condamnată
de o poziție și aplaudată de coaliție, fiind considerată, concomitent,
excesivă și justificată ■ Cel mai nemulțumit a fost centenarul Șora pe
care jandarmii, nepoliticoși, l-au întrebat de ce nu stă pe acasă ■
Ambasadorul nostru la Paris, Luca Niculescu, a dat like pe o postare de
pe internet al cărei autor spera să mai trăiască ziua în care „să regrete
că tot ce a făcut a fost să îl filmeze pe Dragnea”. Adică nu l-a... ■
Niculescu zice că nu își dă seama cum s-a întâmplat și că probabil
telefonul a făcut o de capul lui ■ Tăriceanu se gândește ca la Parlament
să fie instituite reguli care să nu mai permită accesul persoanelor
turbulente până la cabinetele șefilor. Cum se întâmplat deunăzi. Presa
liberă, obișnuită să bântuie pe unde are chef, protestează vehement
Emoționat de primirea pe care i-au făcut-o la Sibiu foștii colegi de liceu,
Iohannis le-a făcut un cadou: anunțul privitor la înscrierea în cursa
pentru un nou mandat prezidențial ■ A mai declarat, cu același prilej,
că nu se teme de o suspendare și că Dragnea „trebuie să dispară din
viața publică” - demers derulat cu profesionalism, dealtfel, de către
DNA prin dosarul de instigare la abuz pe care i l-a făcut liderului PSD
■ După ce și-a depus mandatele de șef de partid și de șef al Camerei pe
masa BNP-ului, colegii lui Dragnea au avut eleganța să nu le accepte,
luând decizia de a se face „front comun” și de a se duce până la capăt
„lupta împotriva statului paralel” ■ Nici Iohannis nu face pasul înapoi,
convins fiind că decizia lui îi va încuraja pe români să protesteze „cu
toată fermitatea”. Ca la Ordonanța 13 ■ Protestul rămâne unica soluție
de înlăturare a coaliției de la putere, în moțiunea liberală nepunându-și
nimeni prea multe speranțe ■ Încântat de decizia lui Iohannis Orban își
face un titlu de glorie din a fi fost primul care a propus o ■ În
schimb, USR-ul rămâne fidel ideii de a avea un candidat propriu care
să nu fie Cioloș ■ Cât despre revocarea Codruței Kovesi, se pare că
Iohannis doar s-a întrerupt din lectura motivarii pentru a face anunțul
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candidaturii ■ Sloganul protestului lui Dragnea față de condamnare este
că „a trebuit să fie sacrificați 9 oameni nevinovați” pentru ca el să poată
fi trimis la pușcărie. Ceea ce nu este departe de adevăr ■ Probabil că
acum regretă că n-a făcut și el gestul Bombonicăi, de a recunoaște,
scăpând doar cu o amendă. A dorit însă să-și susțină nevinovăția, cu
costurile aferente ■ Protestele din Capitală și din țară nu au vigoarea
așteptată, cel mai semnificativ moment rămânând „Oda bucuriei”
difuzată de tefelisti în Piața Victoriei când a fost făcut anunțul
condamnării liderului PSD. (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (25 iunie - 1 iulie)

Prefăcându-se că este încă adâncit în lectura motivației Curții, Iohannis
pare decis să joace cartea suspendării ■ Ca o rețetă sigură pentru
realegere, după modelul „Băsescu” ■ Cum nu are altceva cu ce să se
laude pentru a fi reales, se mulțumește cu postura de victimă a
„regimului penal” și cu compasiunea lucrativă acelor dinăuntru și
dinafară ■ Coaliția însăși pare tot mai reticentă față de o formulă pe
care simte că nu poate să o controleze ■ Deocamdată Dragnea și
Tăriceanu au renunțat la ideea adoptării în regim de urgență a
modificărilor la coduri și le vor supune dezbaterii într-o sesiune
extraordinară ■ Moțiunea „Orban” a fost citită cu dicție în fața unei săli
în care mai rămăseseră doar parlamentarii opoziției și în care executivul
își trimisese un singur reprezentant ■ Până miercuri, când, la vot,
reprezentanții coaliției se vor abține, ca să evite eventuale trădări,
promotorii moțiunii vor căuta cu disperare susținători ■ Ponta e dispus
să își aducă mica sa contribuție cu condiția ca Guvernul Dăncilă să nu
fie înlocuit de un Guvern Orban, la fel de incompetent ■ Liderul PNL
însuși recunoaște, în subtext, că eforturile sale depuse din afara
Parlamentului, unde nu mai are acces nici ca invitat, au de fapt ca
obiectiv obținerea unui scaun de europarlamentar pentru care l-ar lăsa
bucuros baltă pe cel de chef liberal ■ UDMR-iștii și conlocuitorii sunt



greu de satisfăcut cu ceea ce, teoretic, le poate oferi opoziția, față de
ceea ce primesc, practic, de la putere ■ Cele peste 100 de voturi
necesare pentru succesul moțiunii par „un pod mult prea îndepărtat”,
mai ales că ele ar trebui să includă și vreo 20 de la pesediști decepționați
■ Până la urmă Dragnea s-a declarat de acord cu candidatura lui Vlase
pentru șefia SIE, după ce a făcut ceva mofturi ca să arate că lucrurile
nu sunt chiar atât de simple și că fără el Vlase rămînea simplu senator
■ Și opoziția și puterea au de gând să organizeze miercuri mari
demonstrații de susținere și de protest în fața și în spatele Palatului
Parlamentului, cu sloganele aferente și cu oameni scoși din programul
de lucru De ziua Drapelului Național Iohannis a boicotat festivitatea
oficială organizată de MApN la Cercul Militar și a preferat să se plimba
cu bicicleta - vehicul în care vede „un motor al unității românilor” ■
Orban a trăit momente delicate când a fost chestionat de Hunor asupra
planurilor post-moțiune. Plecând de la premisa (evident, nerealistă) că
va reuși să dărâme guvernul. Liberalul nu a știut să răspundă la întrebări
elementare legate de persoane și program. Șeful UDMR, care părea să
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fi dorit să-l sprijine, a fost nevoit să îi taie elanul spunându-i verde în
față că nu are nici o șansă ■ Dealtfel, pericolul cel mai mare care
pândește opoziția ar fi ca de mersul său să reușească! Ce va pune în
locul actualului executiv așa incompetent cum îl consideră că este
acesta? Ce specialiști au pentru portofolii? Și mai ales ce... Premier? ■
Păcatele tinereții se răscumpără după centenar. Mihail Șora, fostul șef
de cabinet al Anei Pauker, este - la suta sa de ani - unul dintre cei mai
activi „tineri frumoși și liberi”. Mai nou i se pare „oribilă” clădirea în
care chiar el reprezenta guvernul FSN pe când era ministru
(incompetent) al Educației ■ A sosit și ziua scadenței pentru Alina Bica,
cea care pe când era șefă la DIICOT îi trimitea pe alții la pușcărie. În
mod de a dreptul curios a fost condamnată la patru ani închisoare cu
executare (în Panama!) pentru „favorizarea infractorului”. Care
infractor, Videanu, a fost achitat! ■ Un fost candidat la Primăria
Sectorului 1 a depus o plângere penală împotriva lui Iohannis pentru
nerespectarea deciziei Curții Constituționale. S-ar putea spune că
Iohannis e penal? ■ Un fost parlamentar PNL s-a alăturat ALDE exact
cu o zi înainte de moțiune. Ca să vezi potriveală! ■ O tempora! The
Guardian a decretat că meciul Romania-Argentina de la mondialul din
1994 a fost cel mai tare din istoria Cupei mondiale! A fost odată ■ Viorel
Cataramă (vi-l mai amintiți?) îl contrează pe Orban spunând că politica
nu se face în stradă, ci în parlament. Adică acolo unde președintele PNL
nu are acces ■ Nici Cioloș nu își declară, deocamdată, susținerea pentru
Iohannis la prezidențiale. Unic reazem de nădejde al Președintelui
rămâne credinciosul Orban ■ Moțiunile liberale au devenit un soi de
loz in plic din care Orban tot speră să scoată biletul câștigător. Îi iese
însă mereu „mai trage o dată! ■ Așa s-a întâmplat și la moțiunea de
miercuri când nu au ieșit la socoteală decât 166 de bile albe, din cele
465 ■ Nici nu avea cum să fie altfel. UDMR, așa cum promisese, a
părăsit sala după discursuri, în timp ce reprezentanții Coaliției - doar
atâția de câți era nevoie pentru cvorum -au stat cuminți în bănci asistând
la agonia opoziției ■ Marele show a avut loc înainte de vot când s-au
dezlănțuit vocațiile oratorice ale celor care oricum nu mai aveau altceva



de pierdut ■ Din păcate, spectacolul s-a desfășurat fără suporteri, aceștia
nemaiprinzând locurile de la balcon ocupate din timp de femeile de la
PSD ■ Peste gardul Casei Poporului s-au strâns protestatarii mobilizați
de Orban în speranța că cei dinăuntru vor fi impresionați și își vor
schimba intențiile de vot. Ceea ce, bineînțeles că nu sa întâmplat ■
Realiști, aceștia nu au mai așteptat să se anunțe rezultatul votului pentru
a porni în marș spre Palatul Victoria ■ Dintre cuvântătorii de la moțiune
Băsescu s-a remarcat prin realism. Conștient că o moțiune nu poate
rezolva problema, i-a rugat chiar pe cei din coaliție să dea jos actualul
Guvern și să pună unul cu care să nu le fie rușine ■ CSAT a aprobat
forțele militare care vor fi trimise în străinătate anul viitor. 2.100 de
oameni - cu 300 mai mulți decât anul acesta. Nu s-a stabilit și câți se
întorc... ■ Sevil Shhaideh a fost trimisă în judecată în dosarul Belina,
pentru că ar fi trecut o suprafață de teren de la stat la județ. Miroase de
pe acum a achitare ■ TVR și-a luat inima în dinți și a denunțat unilateral
contractul cu Pătraru pentru „Starea Nației”. Este greu de imaginat că
la un alt canal privat năbădăiosul realizator și-ar fi putut permite
atacurile la adresa postului care îl gazduia și îi băga în buzunare nu
puțini bani. Dacă își menține obiceiurile e greu de crezut că își va putea
difuza emisiunea altundeva decât la un canal propriu ■ O ciudată
maladie îi afectează din când în când pe unii dintre diplomații acreditați
la București. Aceasta se manifestă prin creșterea temperaturii și prin
accese de exprimare incontinentă mai ales când se intră în contact cu
probleme legate de Justiție ■ Expresia comună a acestor stări este
sentimentul de „îngrijorare” care îi cuprinde brusc și căruia simt nevoia
imperioasă să îi dea curs prin declarații sau mesaje adresate autorităților
pe lângă care sunt acreditați■ Recent a avut loc un atac în masă al
acestei maladii care a afectat nu mai puțin de 12 ambasadori europeni.
Aceștia au transmis un mesaj, prin intermediul șefului lor Klemm, în
care își exprimau speranța că Coaliția nu va profita de avantajele
majorității pentru a sugruma în fașă opțiunile juridice ale minorității
■ Vedeți? V-am spus eu că așa o să se întâmple! – le-a zis Iohannis
guvernanților înainte de a pleca la Bruxelles unde urma să se înțeleagă
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cu prietena sa Angela în legătură cu relocarea obligatorie a emigranților
care nu vor să vină în România ■ Modificările codurilor vor continua
săptămâna viitoare în plină vacanță parlamentară prin organizarea unei
sesiuni extraordinare în care va veni și rândul buclucașului articol
privind „abuzul în serviciu” - colacul de salvare al DNA, care altminteri
rămâne fără obiectul muncii anticorupție ■ Au fost propuse valori
cuprinse între 1.000 și 200.000 RON urmând ca plenul să decidă ■
Fostul ministru al Energiei, Niță, a fost condamnat la 4 ani cu executare
pentru un trafic de influență pe lângă celebrul denunțător Urdăreanu de
la UTI. Acestuia nu prea îi mai merg nici afacerile, ultima lovitură
primind-o de la Primăria Capitalei care a constatat că prin Compania
Municipală de Management al Traficului plătește de 25 de ori mai puțin
decât îi cerea UTI ■ În loc de șapte ani, cât ceruse DNA, Mazăre a
primit doar o amendă într-un dosar în care era acuzat de luare de mită.
Ce s-au mai bucurat malgașii! ■ Tăriceanu s-a dus la Bruxelles ca să
stea de vorbă bărbătește cu Timmermans, căruia ia reproșat de la obraz
că de fiecare dată când România se apropia de linia de sosire a MCV-
ului, Comisia a schimbat regulile. Ceea ce, evident, e împotriva
regulamentului ■ Participând la protestele din stradă centenarul Mihai
Șora și-a pus viața în pericol! Tefeliștii îl puteau avea pe conștiință,
pentru că a fost internat și operat de urgență pentru o problemă renală.
De care se pare că se fac vinovați jandarmii, care nu au instalat în Piața
Victoriei toalete mobile După mesajul impertinent transmis numele a
12 ambasadori (dintre care unii, precum cea a Olandei, habar nu aveau
la ce se referea acesta) ambasadorul Klemm a avut tupeul se invite
Guvernul și Parlamentul la sindrofia aniversară organizată cu 5 zile
înainte evenimentului, ca pentru personalul de serviciu ■ Tariceanu,
Dragnea și Dăncilă nu au dat curs, într-un surprinzător acces de
demnitate, invitației ■ I-a dat însă curs Iohannis, cel care nu se mai
consideră ca făcând parte din acea Românie ■ Deloc surprinzător,
printre musafirii de onoare ai ambasadorului aflat pe picior de plecare
s-au aflat devotații săi colaboratori Florian Coldea și Codruța Kovesi
■ După o rafală de ploaie torențială care i-a împrăștiat pe invitați
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(printre care i-am recunoscut pe Meleșcanu, Tudose și Emil
Constantinescu, dar și pe Valer Dorneanu) deasupra ambasadei a apărut
„curcubeul lui Bush”, fenomen interpretat ca fiind de bun augur. Nu e
clar însă pentru cine ■ În discursurile lor, atât Klemm cât și Iohannis,
au pus un neobișnuit accent pe politica energetică și pe „întărirea
independenței Europei” față de știm noi cine ■ De-a dreptul obsedant
acest interes față de legea „Offshore”, aflată în Parlament, pentru
partenerii noștri euroatlantici, care aproape că sunt tentați se mai lase
deoparte din „îngrijorările” provocate de legile Justiției dacă legea asta
iese cum vor ei ■ ÎCCJ a pronunțat sentințele în dosarul ANRP, în care
un anume Gheorghe Stelian primise o despăgubire record de 80
milioane euro. Au fost condamnați Crinuța Dumitrean, Sergiu
Diacomatu și Dorin Cocoș, dar a fost achitată Alina Bica. Despre
milioane, nici o vorbă. Ele, oricum, nu mai există ca să poată fi
recuperate ■ La Bruxelles Iohannis s-a scos din clinciul cu migranții
recunoscând sincer că niciunul nu se înghesuie să vină în România. E
de bine, e de rău? Cine să mai știe... ■ Dar de vină este, desigur,
guvernul pe care nu a scăpat ocazia să-l urecheze și de la tribuna atât
de familiară a ambasadei americane... După o săptămână de ploi
diluviene s-a înregistrat un bilanț catastrofal: o sută de localități
inundate, case distruse de viituri, poduri și drumuri avariate și patru
morți. În ciuda unei mobilizări de excepție a efectivelor ISU, MAI și
MApN, pagubele și pierderile nu au putut fi diminuate în fața unei naturi
dezlănțuite. Vor fi necesare poate mai mult de un an și fonduri
importante pentru a se remedia distrugerile ■ Timp de o săptămână au
avut loc la Cotroceni proteste neautorizate împotriva președintelui
Iohannis și a tergiversării revocării Codruței Kovesi. Televiziunile cele
atât de sensibile la orice mișcare de „rezistență” din Piața Victoriei nu
s-au prea sinchisit de ele ■ Printre destule vești proaste și una bună: de
la 1 iulie se majorează pensiile - punctul de pensie crește de la 1000 la
1100 lei. În plus se ieftinește și electricitatea, pentru o perioadă de un
an ■ Vestea proastă este că s-au scumpit parcările în centrul Capitalei,
ajungând la zece lei pe oră. (AMBIDEXTRU)
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„Comisia Iordache” a lucrat la început de săptămână cu spor și a mai
dat gata niște modificări care fac din corupție o acuzație mai suportabilă
pentru corupți și una mai dificilă pentru procurori ■ A fost în sfârșit
stabilit celebrul „prag” pentru abuzul în serviciu cerut de Curtea
Constituțională și care s-ar putea să îl salveze pe Dragnea de la pușcărie:
un salariu minim pe economie ■ Cu gândul la Iohannis, comisia mai
stabilit că termenul „penal” nu se va mai putea aplica oricui, după cum
ți se năzare, ci doar celor condamnați, în caz contrar utilizatorul fiind
pasibil de închisoare de la 6 luni la 3 ani ■ Bineînțeles că reprezentanții
opoziției din comisie au făcut caz de fiecare modificare, dar s-au dat
bătuți în fața majorității ■ Modificările vor continua pe parcursul unei
sesiuni parlamentare extraordinare care va mânca din binemeritata
vacanță parlamentară ■ Continuă contabilizarea pagubelor înregistrate
în „săptămâna patimilor” după ploile torențiale care au făcut prăpăd mai
ales prin gospodăriile ridicate în albiile râurilor. În ciuda faptului că
legea interzice, premierul Dăncilă, care a vizitat câteva zone calamitate,
a dat asigurări că statul va încerca să îi despăgubească pe sinistrați. Care
își vor refaceri gospodăriile în aceleași locuri unde vor putea fi măturate
de următoarele viituri ■ Suntem în plin „război al gazelor” cu ungurii
pe tema conductei BRUA. Aceștia ar vrea ca rețeaua să se finalizeze pe
teritoriul lor și să nu mai ajungă în Austria, reproșându-ne în același
timp că dispunem de o cantitate prea mare de gaze pe care nu le putem
utiliza din cauză că nu mai avem industrie ■ A fost eliberat ultimul
„finanțator” din fotbal, după patru ani de pușcărie în care a reușit
performanța să mai facă – în condiții dificile - patru copii, pe lângă cei
trei pe care îi avea deja. Cristi Borcea a fost întâmpinat festiv de presă
ca un adevărat erou și a declarat că va avea nevoie de cel puțin o lună
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de tratament psihiatric ca să mai uite caznele la care a fost supus ■
Ludovic Orban a fost audiat la DIICOT în dosarul „Înaltei trădări”
deschis IN REM. A adus cu sine probe importante: articole din ziare!
Și și-a argumentat denunțul prin faptul că, în calitate de simplu cetățean,
nu putea rămâne indiferent ■ Odată cu derularea cercetării va avea
prilejul să afle că în Codul Penal figurează un articol (nemodificat) care
sancționează „denunțul calomnios”. Iar în tratatele de medicină
sindromul de care a fost atins liderul liberal poartă numele de „demență
senilă precoce”■ Comisia Iordache a supus la vot în Senat modificările
la Codul Penal. UDMR n-a votat dar a rămas în sală pentru cvorum, în
timp ce opoziția a plecat la bufet ca să mai bârfească cu jurnaliștii ■
Miercuri urmează să se dea votul și în Camera Deputaților. Procesul
avansează în ciuda „îngrijorărilor” diplomatice și a protestelor tefeliste.
După modelul polonez ■ În semn de recunoaștere a bunelor relații cu
România Putin a acordat titlul onorific de ”Transilvania” unor unități
militare care s-au remarcat în al doilea Război Mondial. În replică am
putea face același lucru acordând titlul onorific de „Cotul Donului” unor

Atacul Ia Șora



unități românești ■ Un post TV face mare caz pe subiectul unui pacient
care n-a primit aprobare pentru transplant pulmonar, acuzând Guvernul
și Ministerul Sănătății, dar ascunzând amănuntul ca acesta era înt-o stare
care nu permitea o asemenea intervenție, refuzată și de clinicile din
străinătate ■ Cu 200 milioane euro arabii devin lideri pe piața
românească a cerealelor achiziționând AGRICOST Brăila din Insula
Mare ■ Caravana Codului Penal a mers înainte, în corul de lătrături și
schelălăituri ale unei opoziții care oricum mai mult nu putea să facă ■
Modificările au fost adoptate și în Camera Deputaților cu 167 de voturi
- două mai multe decât erau necesare - cu concursul minorităților și al
unor „trădători” dintre care unul, de la PMP, a și fost dat afară de
Băsescu ■ Iohannis a reacționat la ceas de seară și a promis că va face
ce n-a mai făcut: va sesiza Curtea Constituțională! ■ Cea care va
constata că cel puțin unele dintre modificări corespund cererilor sale
exprese, lăsate în adormire de mai multe guverne precedente ■ Spre
ceas de noapte au ieșit și tefeliștii pe Piață cu manifestări violente
contracarate în același mod de jandarmi, cerând „o nouă revoluție!” ■
Păi dacă stăm să ne gândim bine, una a fost deja și iată ce pățesc
inițiatorii săi, târâți prin tribunale pentru crime împotriva umanității!
■ Comisia Europeană a anunțat și ea că va interveni cu toate mijloacele.
Nu pentru a anula decizia Parlamentului - asta oricum nu e posibil într-
o democrație - ci pentru a „asigura compatibilitatea cu legislația
Europeană”. Cea în care, de exemplu, „abuzul în serviciu” cel atât de
îndrăgit de revocabila Codruța, nu prea există ■ Iohannis a acuzat
PSD că exercită „dictatura majorității” uitând ceea ce învățase la
socialism științific, că aceasta este o expresie fundamentală a
democrației, opusă dictaturii unei persoane sau a unui grup ■ Opusă
chiar și unei „dictaturi a minorității” violente ■ Tot tărăboiul pleacă de
fapt de la suspiciunea - dată drept certitudine de opoziție - cum că
beneficiarul unei sau unor modificări ar putea fi Dragnea, motiv pentru
care întregul pachet este reclamat ca fiind toxic - vorba toxicologului
Lazăr, care își descoperă aproape zilnic vocația de orator ■ În siajul
Codului Penal a fost votat și domnul Vlase ca director la SIE, după ce

160 /  AMOS News



șaptezile@amosnews.ro / 161

inițial fusese rejectat chiar de către partidul său. Avem acum un director
de serviciu secret liberal și unul social democrat, într-un perfect
echilibru politic, fără majorități și minorități ■ ROBOR a atins un nivel
de speriat, mai ales pentru cei din categoria „prima casă”. Isărescu
spune însă că acesta a mai atins chiar și nivelul de 5% și că ”nimeni n-
a murit din asta”. Probabil că n-o să moară nici acum, dar... ■ Continuă
controversele pe tema gazelor din Marea Neagră și a tergiversarii legii
OffShore de către Parlament. În premieră Dragnea explică faptul că
concesionarii americani ar dori cu orice preț ca ceea ce extrag să
traverseze doar România, fără a lăsa vreun beneficiu notabil
concesionarului. Ceea ce nu pare a fi prea corect nici măcar din punct
de vedere al parteneriatului Atlantic ■ Indiferentă față de blamul
prezidențial Viorica Dăncilă și continuă programul de politică externă
fără mandat participând la o întrunire cvadrilaterală la Salonic, cu
omologii săi din Bulgaria, Grecia și Iugoslavia. Așteptate cu nerăbdare
și emoție de către echipa a telejurnalului de la TVR 1, protestele post-
Codul Penal au prilejuit reporterilor o transmisie specială ca de pe un
câmp de bătaie. Ziariștii au remarcat „determinarea” protestatarilor și
„strategia revoluționară” aplicată prin blocarea zonelor de trecere de
pietoni, pe care jandarmii mai întâi i-au lăsat să le cucerească, după care
au contraatacat viguros ■ Din studio Mihai Constantin enumera
efectivele tefeliste din ochi exprimând speranța colectivului că acestea
vor crește corespunzător așteptărilor pe parcursul jurnalului ■ În focul
bătăliei, motivele răzvrătirii au trecut pe plan secund, mai ales că nu
prea mai era mare lucru de făcut după adoptare, iar cei care comiseseră
mișelia se aflau în altă parte a orașului. Singura speranță rămâne
președintele, care se pare că a pus la punct un serviciu de transfer direct
la Curtea Constituțională tot ceea ce primește pentru promulgare de la
Guvern ■ După Codul Penal a venit rândul Codului Rutier să fi
modificat iar aleșii au făcut front comun împotriva abuzurilor
polițienești care au făcut ca nu puțini dintre ei să rămână fără permis
pentru depășirea vitezei. Noile reglementări transformă radarul într-o
piesă de muzeu, acțiunea sa nemaifiind permisă decât la vedere și în



locuri bine stabilite. Motivul invocat este că polițiștii ar trebui să fie
mai prezenți în trafic, nu se stea pitiți prin tufișuri ■ Apărătorii
disciplinei rutiere zic că Comisia Europeană nu ar fi de acord nici cu
modificările acestea. Cum nu e de acord cu nici n fel de modificări, în
general ■ În sfârșit, Codul Administrativ marchează răsplătirea oficială
a primarilor cu mai multe mandate cu pensii speciale și cu dreptul de a
avea afaceri proprii. Era și timpul să li se facă dreptate! ■ Guvernul
alocă fonduri pentru reducerea șomajului! Care șomaj, că nu se mai
găsesc amatori pentru o groază de activități, de e nevoie să importăm
muncitori de prin Asia ■ Tăriceanu a invitat șefii misiunilor diplomatice
la un mic dejun. Mai mult nici nu meritau ■ Dragnea dă asigurări că
suspendarea președintelui nu a fost scoasă din calendarul Coaliției, doar
că trebuie gândită și cumpănită, lucru care se va întâmpla la început de
săptămână. Până atunci Teodorovici informează că ANAF a declanșat
acțiunea de recuperare a banilor necuvenit încasați din închirierea casei
din Sibiu (una dintre cele șase) care nu aparținea familiei Iohannis
Scandalul zilei l-a reprezentat publicarea pe site-ul Ministerului
Educației a unei... scandaloase Strategii de Educație Parentală realizată
de niște fundații și ONG uri subvenționate de o Europă libertină, potrivit
căreia familia tradițională ar fi pe cale de dispariție datorită plecării
masive a părinților la muncă în străinătate, de unde se întorc cu idei sau
cu parteneri noi, în ton cu diversitatea sexuală. Copiii, deci, ar trebui
obișnuiți cu situațiile de a avea câte doi tați sau două mame și cu mai
mult respect față de membrii comunității LGBT ■ Academia Română
și Biserica Ortodoxă au protestat vehement împotriva strategiei acuzând
abandonarea specificului național și a principiilor sănătoase ale familiei
tradiționale, sub presiunea libertinajului promovat de anumite
organizații ■ Speriat, Ministerul a retras strategia din dezbatere și a
declarat că nu și-o mai asumă ■ S-a discutat mult și pe tema casei din
Sibiu a lui Iohannis pentru care acesta încasează de vreo 12 ani o chirie
necuvenită. Teodorovici crede că înainte ca ANAF să ia vreo măsură,
familia Iohannis ar trebui să returneze de bună voie vreun milion și ceva
de lei ■ Conștientă că nu mai are nicio șansă de a figura pe viitoarea
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listă de europarlamentari a PSD, Daciana Sârbu-Ponta și a dat demisia
din partid și va continua ca independentă până la finalul mandatului,
când se va retrage și din politică. Dacă, bineînțeles, soțul nu va reuși să
își crească noul partid până la nivelul de a avea o listă ■ Tot Teodorovici
ar vrea să încerce o formulă pe care am mai experimentat-o acum trei
ani, când era tot ministrul de Finanțe: o amnistie fiscală a penalizărilor.
Asta ar putea să mai aducă ceva bani la bugetul istovit ■ Se întâmplă,
totuși, în România: doi absolvenți de liceu dintrun sat (Prundu
Bârgăului) au obținut media 10 la bacalaureat! ■ Capitala are din nou,
după 13 ani, o... prefectă: Speranța Cliseru ■ Comisia de la Veneția a
răspuns la scrisoarea CCR-ului, precizând ferm că „criticile
nerespectuoase și apelurile publice la neexecutarea deciziilor Curții sunt
inadmisibile!”. Spre deosebire de ceea ce cred tefelistii... Participarea
Vioricăi Dăncilă la Summit-ul „6 plus 1”de la Sofia are de ce să îl facă
invidios pe Iohannis. Fără mandat de la acesta, premierul s-a fotografiat
cu cinci omologi din zonă și a avut convorbiri cu premierul chinez ■ În
timpul acesta Iohannis transmitea felicitări participanților la Olimpiada
Internațională de Matematică de la Cluj Napoca, printre care se afla și
fiul președintelui sirian Bashar al Assad ■ Cu prilejul unei ședințe de
comandament de la MAI legată de starea hidrologică a țării după ploile
torențiale din ultimele zile, ministrul Carmen Dan a aflat că surpriză că
Întorsura Buzăului nu se află în județul Buzău, ci în Covasna ■ Un MiG
21 Lancer s-a prăbușit la Borcea în timpul unei demonstrații la care
participau patru mii de vizitatori. Pilotul nu a reușit să se catapulteze și
se presupune că n-a făcut acest lucru tocmai pentru a putea îndepărta
aeronava de zona populată. Chiar dacă nu e așa, e plăcut să ne închipuim
acest lucru ■ Repetabila povară a inundațiilor s-a abătut din nou asupra
multor zone deja încercate, provocând pagube și disperare printre cei
loviți de blestemul apelor ■ Un sondaj CURS îl dă pe Iohannis drept
câștigător de câteva procente din intențiile de vot după ce și-a anunțat
candidatura la președinție. Dragnea pierde în intențiile de vot, în timp
ce PSD-ul este doar ușor afectat de scandalul Codului Penal ■.
Regizorul Radu Jude a luat Globul de Aur la Karlovy Vary cu un nou



film românesc „de export”, pentru că e greu de crezut că pelicula sa va
avea succes în țară, unde tema filmului poate fi considerată
antiromânească... (AMBIDEXTRU)
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Cinci ani o lună și 24 de zile a durat mandatul Codruței Kovesi în
fruntea parchetului Anticorupție. Mult mai puțin i-a trebuit președintelui
ca să îi pună capăt: doar 33 de zile, în care a citit și a răscitit motivarea
Curții Constituționale până când a înțeles că n-are încotro și trebuie să
o revoce dacă vrea să rămână nesuspendat în funcție ■ Greu de spus
cât îl ajută și cât îl încurcă pe Iohannis acest gest. Desigur, își
dezamăgește susținătorii tefelisti, dar pe de altă parte dă altora
sentimentul că nu face ceva pe Constituție, chiar dacă nu are o părere
prea bună despre (unii dintre) judecătorii de la Curte ■ Victima n-a
reușit să se rupă de scaun fără un discurs lacrimogen și lipsit de
modestie (ținut pe scările din capul cărora asista, nu demult, cum sunt
aduse în cătușe Bica și Udrea), înconjurată de polițiștii și funcționarii
din direcție (procurorii erau ocupați) ■ S-au emis tot felul de păreri,
între care și aceea a lui Dragnea, care a precizat că semnarea decretului
nu rezolvă chestiunea unei eventuale suspendări, datorită cumulului de
abateri de la Constituție ale șefului statului ■ Nu este foarte clar de ce
lui Cioloș îi venea să își ia câmpii după aflarea deciziei ■ Nu e prea clar
nici viitorul Codruței, deși ea a cerut să rămână „simplu procuror” în
subordinea celui pe care îl tratase ca pe un subordonat - Taica Lazăr ■
Dar, în caz că se hotărăște să candideze la președinție, are de pe acum
asigurat votul lui Cărtărescu ■ Ar putea însă foarte bine să își găsească
o slujbă în PR, mai ales că la DNA s-a ocupat mai mult de imagine decât
de aplicarea legii. (în felul în care înțelegeau acest lucru subordonații
de la „unitățile de elită”) ■ Neașteptată pur și simplu lipsa de reacție a
celui mai zelos susținător al Codruței: ambasadorul Klemm, care dăduse
de înțeles că doar peste... el se va putea trece la revocare al ei ■ Deși
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inițial îl numise pe Marius Iacob (artizanul dosarului Elodia) Lazăr s-a
răzgândit rapid și a preferat-o ca interimară pe o consilieră a șefei ■
Interimatul va dura până la sfârșitul lunii, cât va lua colectarea de
candidaturi, dintre care Toader o va alege la pe cea pe care i-o va
propune lui Iohannis, ca să aibă ce să refuze ■ Peste toate evenimentele
zilei unul se desprinde ca un far călăuzitor prin bulibășeala generală:
Ministerul de Externe anunță cu mândrie patriotică faptul că s-au stabilit
relații diplomatice cu Republica Kiribati!. Nu contează că țara asta e pe
cale de dispariție (se scufundă în Oceanul Pacific), important este să
fim prezenți și acolo... ■ Vorba uneia dintre victimele sale,
europarlamentarul Adrian Severin: revocarea Codruței Kovesi n-a fost
decât un fapt divers. Care nu îmbunătățește și nu înrăutățește starea
generală cu nimic. Cel mult, de aici vor începe niște clarificări ■ La
Bruxelles Viorica Dăncilă a stat de vorbă cu un Juncker și i-a explicat
că „abuzul în serviciu” mai este incriminat doar în șase țări din Uniune
și că la noi a fost moștenit din jurisprudența comunistă, cu toată
încărcătura sa „de clasă” ■. Juncker n-a zis nici da nici ba ■ Cu degetele
înțepenite de la actul revocării, Iohannis a mai semnat și legea
superimunității judecătorilor de la Curtea Constituțională. S-a gândit
că, totuși, ar mai putea fi utilă Codruței sale când se va face un loc călduț
acolo, pe lângă Morar și Stanciu ■ Specialistului în arheologie Augustin
Lazăr i s-a cerut să aprobe deshumarea lui Eminescu, de către un scriitor
dornic să afle adevărul în legătură cu moartea poetului ■ Fiul
președintelui sirian, care poartă numele bunicului său și a participat la
Olimpiada de Matematică, această a patra ediție la care a fost prezent i
s-a părut cea mai grea. În schimb a avut prilejul să viziteze și să admire
Clujul, care i-a plăcut foarte mult, mai ales că nu prea are prilejuri de a
călători în străinătate de când cu ceea ce se întâmplî în țara sa ■ Iohannis
și-a făcut o datorie de onoare din a sesiza la CCR modificările din Codul
Penal, deși caum bănuiește care va fi rezultatul ■ Generoasa ofertă
făcută de USR Codruței Kovesi, de a o primi în partid, a fost
întâmpinată cu indiferență. Nici chiar așa. După ce că se întoarce la
„munca de jos” de la Sibiu, să se mai înscrie și întru-un partid de doar
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5%... Alta ar fi fost situația dacă era vorba de un partid de vreo 35%
Abia la Bruxelles a prins curaj și Iohannis ca să spună cu gura lui, și nu
prin purtătorul de cuvânt, ce a fost cu revocarea Și de ce a semnat
decretul. Pur și simplu „din respect pentru Constituție”, nu pentru
Curtea Constituțională. Deși a fost nevoit să o pună pe liber, își menține
încrederea în Codruța și în lupta ei ■ Oricum, despre summit-ul NATO
nu a prea avut multe de spus altceva, decât ceea ce am înțeles și noi,
fără să ne mai lumineze vreun geopolitician, că Trump joacă în rolul
unui interlop care ia taxă de protecție prin organizația Nordatlantică ■
Apropierea de președintele american l-a orbit pe președintele nostru pur
și simplu, încât a fost nevoit să își pună ochelarii de soare la fotografia
de familie ■ Iohannis nu a avut motive să se jeneze de Marele
Frate, precum Merkel sau Macron, că nu cheltuim destul ca să ne apere
America de alți interlopi internaționali. Ba chiar cheltuim mai mult
decât avem nevoie și decât ne putem permite ■ La summit s-a luat act
de oferta României de a găzdui un comandament NATO. Unul cât de
mic, dar nu se hotărât nimic spre decepția delegației noastre, care
dăduse drept sigură o astfel de decizie ■ După ce CSM a repartizat-o,
așa cum ceruse, la Sibiu la munca de jos, Codruța Kovesi a avut surpriza
ca taica Lazăr să intervină hotărâtși să o pună pe fosta sa șefă de facto
la treabă. La Parchetul General, unde ar urma să se ocupă de... strategia
Anticorupție! Înseamnă că e corupție mare și acolo ■ Unul câte unul
ambasadorii europeni „îngrijorați”, în frunte cu cel al Statelor Unite și
cea a Franței, se resemnează și speră că, chiar fără Codruța, anticorupția
merge înainte. Dacă corupția merge, merge și anticorupția ■ Scandalul
Offshore mocnea încă de pe vremea lui Tudose, când se pare că el
împreună cu Toma Petcu, atunci la „Energie”, se cam „înțeleseseră” cu
companiile să nu le jupoaie cu redevențele. Datele problemei s-au
schimbat însă total. Spre mare nemulțumire a celor care au intervenit din
timp în acest sens, în frunte cu asistentul secretarului de stat american
Wess Mitchell. Care a mai și irosit niște laude la adresa mersului
democrației în România. Consiliera Anca Jurma a preluat interimatul
DNA. Unul, foarte probabil, de mai lungă durată, pentru că nimic nu



este mai trainic decât provizoratul ■ S-a lămurit misterul transferului
subit al Codruței Kovesi de la Parchetul din Sibiu (unde plecase) la cel
General (unde a mai fost șefă). Taica Lazăr s-a gândit că e nedrept să
își piardă privilegiile cu care era obișnuită de atâta vreme (leafă de 220
milioane, patru bodyguarzi, mașină blindată, apartament de protocol pe
un etaj) și a produs mutarea lină, în aceleași condiții, chiar mai bune
decât cele pe care le are el ■ Teodorovici s-a gândit mai bine și a realizat
că graba strică treaba. Așa că a prelungit termenul de depunere a
Declarației Unice până la 31 iulie ■ Gabi Oprea nu mai e doctor. Titlul
său este mort și îngropat de o decizie a instanței de judecată care a
confirmat măsura de retragere a titlului pe motiv de plagiat
extins. Bineînțeles, el zice că nu și că totul a emanat din mintea și pixul
proprii ■ La concurență cu semifinala de la Campionatul Mondial, Liviu
Dragnea și-a expus la Antena 3 opiniile în legătură cu proiectele sale,
dintre care nu va lipsi o amnistie, pentru ca viața să poată fi reluată de
la zero ■ A sosit, în sfârșit, opinia preliminară a Comisiei de la Veneția,
care conține câteva lucruri pe care le știam deja și recomandă, nici mai
mult nici mai puțin, decât modificarea Constituției! ■ Deși abia ne
obișnuisem cu reacțiile sale întârziate, Iohannis ne surprinde cu una
extrem de promptă de data asta, considerând aceste opinii ca „extrem
de îngrijorătoare” și promițând că le va folosi în contestația pe care o
va depune la Curtea Constituțională. După opinia preliminară a
Comisiei de la Veneția politicienii din opoziție, în frunte cu președintele,
sau grăbit să vestească Apocalipsa juridică a coaliției. Tudorel Toader
i-a calmat însă, arătând că înaintea opiniei finale România trebuie să
transmită un răspuns la observațiile din cea preliminară, după care
rămâne de văzut ce se va mai întâmpla ■ Scandal pe site-urile de
socializare: o începătoare în ale legislației, chiar dacă Kovesi i-a dat pe
mână dosarele lui Dragnea, numită nu se știe de ce, Lăncrănjan, îi dă
lecții ministrului Justiției afirmând că acesta habar nu ar avea că în
legislația germană figurează abuzul în serviciu. Toader răspunde
academic arătând că acesta există, dar sub forme diferite. Totul a pornit
de la o „mustrare” a ambasadei Germaniei pe care ministrul a taxat-o
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cu un sec: „Credeți că e normal să primim lecții și de acolo unde nu
este cazul?” ■ Dar ce ar mai face ambasadorii ăștia de doi euro dacă nu
ne-ar da lecții, căci cu diplomația stau destul de prost, altminteri nu erau
trimiși la București ■ „Sunt pregătit pentru orice!” – spune, șeful (încă)
DIICOT și ai crede că tocmai a pășit pe eșafod în așteptarea decapitării.
Ori ce altceva ar putea să i se întâmple decât să nu mai fie șef? Probabil
că se referă la privilegiile pe care le va pierde, pentru că el nu este...
Codruța ■ „Un nătâng violent!” - îl taxează sec comentatorul Petru
Romoșan pe „canibalul” Avramescu, cel pe care Băsescu l-a făcut
ambasador împotriva naturii și care a afirmat într-un articol că
mondialul din Rusia ar fi fost jalnic de prost organizat și de slab. Se
vede de la... Helsinki că se pricepe la fotbal la fel de bine ca și la politică
■ Într-un sondaj plătit cu bani grei, solicitarea clientului a fost
satisfăcută: PNL a ieșit, miraculos, cu un procent mai mare decât PSD!
Îl ajută asta cu ceva pe Orban? Îl mai poate ajuta ceva?
(AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (16 - 22 iulie)

După ce Dragnea a aruncat, la plesneală, într-o emisiune din timpul unui
meci de fotbal, piatra amnistiei în balta disputelor publice, s-a declanșat
isteria. Unii știau deja cum sună Ordonanța, alții o văzuseră cu ochii
lor pe sumarul ședinței de Guvern, iar haita reportericească s-a năpustit
asupra bietului Toader cu fel de fel de întrebări încuietoare. N-a fost
suficient că Tăriceanu a dezmințit la TVR orice discuție pe această temă
în Coaliție și că ședința suplimentară de guvern de marți avea alte teme
prioritare, și nici că la Ministerul Justiției nimeni nu avea habar de așa
ceva. Opinia publică înfierbântată voia urgent capul unui Moțoc pentru
infamia de a fi intenționat eliberarea din pușcărie, pe lângă ceilalți, și a
unor corupți ■ Cei mai îndârjiți sunt liberalii care văd în amnistie o nouă
temă care îi poate promova, după eșecul lamentabil al sondajului de
opinie care i-a plasat pe primul loc în imaginația proprie. Orban și ai
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săi sunt gata să sesizeze toate forurile internaționale, iar unii ambasadori
mai habotnici au pregătit deja comunicatele de mustrare ■ Summit-ul
Trump - Putin are conotații românești. Președintele rus a acuzat că, prin
baza de la Deveselu, americanii încalcă tratatul INF, sistemele AEGIS
putând fi folosite pentru atacul cu rachete de croazieră ■ „Comisia
Iordache” a dat publicității o... opinie preliminară față de opinia
preliminară a celor șase membri ai Comisiei de la Veneția care au tratat
politic modificările Codului Penal ■ După MIG-ul de la Borcea, a mai
căzut și un IAR 99 Șoim, la Bacău. De data asta pilotul și elevul său au
reușit să se catapulteze ■ TAROM își mărește flota virtuală cu 5 aparate
Boeing 737 pe care le va primi în 2023. Cu condiția ca compania sa
mai exista atunci... Așteptată cu sufletul la gură de opoziția din
Parlament și din stradă, Ordonanța amnistiei a fost înlocuită în
grăbita ședință de guvern de marți, de una a ambalajelor. Se introduce
revoluționarea măsură a garanției pentru sticle și borcane, cum era
dealtfel pe vremuri ■ Personaj devotat misiei sale publice, Petre Daea
a dat o fuga la Bruxelles nu pentru a se trage în poze cu comisarii, ci

Struțocămila lui Iordache
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pentru a-i trage de mânecă asupra faptului că în efortul de a stăvili
propagarea pestei porcine africane fermierii români și-au sacrificat
animalele și interesele. Ar trebui recompensați măcar pentru faptul că
au protejat Europa de acest flagel pe un front de 1400 km ■ Probabil că
în focul controverselor, unii au confundat amnistia juridică cu cea
fiscală. Despre aceasta din urmă Teodorovici vorbește foarte serios că
are de gând să o facă, doar-doar o mai scoate ceva bani negri la iveală,
chiar cu riscul de a-i nedreptăți pe cei care și-au plătit conștiincios - ca
proștii, vor zice unii - dările către stat ■ Anunțul că președintele a
invitat-o pe Dăncilă la un ceai la Cotroceni, să își mai povestească ce
sa întâmplat pe la Sofia și pe la Bruxelles unde au participat pe cont
propriu, fără a-și da de veste, a luat prin surprindere opinia publică,
obișnuită doar cu mustrările de la cel mai înalt nivel. Mircea Geoană
dă de înțeles că el ar fi la originea informației potrivit căreia președintele
și premierul se întâlnesc în urma presiunilor făcute de Juncker. Nu este
exclus să știe acest lucru tot de la prietenul Biden, sursa tuturor
informațiilor sale ■ Iohannis a promulgat în sfârșit o lege pe care n-a
mai trimis-o la Curtea Constituțională: cea de protecție a datelor
(GDPR). Probabil că nu a contestat-o pentru că nici el nu a înțeles-o ■
Putem fi mândri de faptul că România a fost pomenită în cursul
discuțiilor dintre Putin și Trump de la Helsinki. Președintele rus a
reiterat o mai veche idee, potrivit căreia Scutul de la Deveselu nu are
doar funcții defensive, ci poate fi folosit și pentru ghidarea rachetelor
de croazieră, ceea ce face din el un obiectiv de mare interes pentru
sistemele rusești de contraatac ■ Nici nu s-a răcit bine scaunul Codruței
că Klemm și atașatul FBI au dat buzna peste interimara Anca Jurma
pentru a o prelucra corespunzător intereselor parteneriatului ■ Vâlcov,
artizanul programului de guvernare, lansează o idee care ar merita să
fie luată în seamă. Centenarul ar trebui să constituie „momentul zero”
al reconcilierii naționale! Reconciliere care ar trebui să includă și mult
hulita amnistie. Iohannis începe să aibă obiceiuri englezești: ia ceaiul
de la Ten OClock cu premierul. Uitând că nu demult i-a cerut imperativ
să demisioneze, președintele a invitat o pe Viorica Dăncilă la Cotroceni
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ca să mai stea de vorbă. Despre ce au vorbit știm doar din comunicatul
de la Palatul Victoria, pentru că președinția nu s-a mai obosit să dea
unul. Despre președinția României la UE s-a discutat. În linii mari.
Generalități ■ Este totuși un semn că șeful statului nu prea mai trage
nădejde să joace rolul de lider european cu un guvern „al său”. La
nevoie e bun și ăsta ■ Orban (al nostru) se poate mândri că face
prozeliți. Tocmai în America. După modelul său, un fost sef CIA l-a
acuzat pe Trump de „înaltă trădare” pentru întâlnirea cu Putin. Dar n-a
făcut și plângere penală la DIICOT-ul lor ■ Se întâmplă ceva la liberali.
Orban ori e pe făraș, ori speră să dea lovitura coagulând fracțiunile din
partid. A admis aproape cu inconștiență ca Blaga să organizeze o
întâlnire cu foștii săi tovarăși din PDL. La care el n-a participat.
Totodată, se pregătește revenirea în partid a lui Antonescu. Este ceva
putred in Danemarca ■ Deși stau binișor în unele sondaje, „Martorii lui
Cioloș” nu au încă un partid. Mai durează până se încarcă platforma ■
Curtea Constituțională a dat două lovituri într-o zi: le-a dat dreptate
familiilor gay care vor să se stabilească într-o țară care nu le recunoaște
mariajul și a declarat drept neconstituțională legea de constituire a
Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Pentru aceasta din urmă
era suficientă o Hotărâre de Guvern, nu era necesară o lege ■ Tot azi
Legea manualului școlar a fost declarată neconstituțională pentru că
instituie un monopol pe piață ■ A mai murit un miner la Lupeni după
ce o galerie s-a surpat. De data asta e aproape sigur că mina se închide
■ Președintele a semnat fără să-i tremure mâna legea care condiționează
ajutorul social de prestarea unor activități. Teoretic, se pune capăt
pomenilor primăriilor către cei fără chef de muncă ■ A făcut senzație
reuniunea pedelistă organizată de Blaga și ținerea pe tușă a Președintelui
ales. Este primul semn concret al insatisfacției produse de amestecul
PNL- PDL din care a rezultat actualul PNL, deși entitatea înghițită avea
mai multă forță și personalitate ■ Blaga își demonstrează calitățile de
lider și organizator incomparabil mai valoros decât guralivul Orban, cel
cu înalta trădare și cu celelalte bazaconii puse pe piață în numele
liberalismului de catifea. Nu este exclus ca din reuniunea amicală a



vechilor tovarăși pediști, deveniți cu forța pedeliști, să iasă un alt partid
liberal, mai curat și mai uscat ■ „Bulldogul revine!” - au titrat
comentatorii și e de presupus că o dată ce va înhăța osul, nu îi va mai
da drumul. Iar o alianță Blaga - Antonescu va constitui, cu siguranță,
un motiv de îngrijorare pentru PSD care are acum în Orban un aliat de
nădejde ■ „Americanoidul clintonian de Dăbuleni ” - este caracterizarea
pe care Adrian Severin i-o conferă unui fost ministru de Externe și chiar
președinte de partid, de care se leagă perioada cea mai neagră a social
democrației, și care face valuri micuțe din dorința ca lumea să-și
amintească de el ■ În toată isteria amnistiacă, o voce lucidă: cea a
Cristinei Tarcea de la ÎCCJ. Care spune că amnistia ține de conceptul
de conciliere socială și nu trebuie transformată într-o armă de luptă
politică și că trebuie discutată în mod profesionist înainte de a se lua
vreo decizie ■ Sărac dar cinstit - pare să fie deviza preluată de Augustin
Lazăr de la știm noi cine, prin faptul că donează aproape tot ce câștigă
fiicelor sale. Și nu câștigă puțin ■ Că Teodorovici nu îl are deloc la ficați
pe cel care a fost ministru înaintea sa se vede de la o poștă. Actualul
ministru al Finanțelor l-a amenințat pe actualul șef al ANAF, Ionuț Mișa
că-l dă afară dacă nu lămurește problema milionului din chirii pe care
Johannes ar trebui să-l returneze statului pentru casa pierdută în instanță
■ Protestele din Piața Victoriei au trecut în faza energetică. Un tip cu
un bidon de benzină s-a legat cu cătușe de gardul Guvernului
amenințând că își dă foc dacă apare vreun jandarm înarmat cu polizor.
Episodul a fost mană cerească pentru echipele TV care așteptau
hămesite să se întâmple ceva de prime time ■Președintele a promulgat
una dintre legile modificate ale Justiției. Urmează celelalte ■ Elan
Schwarzenberg nu mai este urmărit internațional. După ce instanța l-a
achitat pe Mazăre în dosarul respectiv, se dovedește că o continuare a
urmăririi nu are rost ■ Lui Dan Șova i s-a retras titlul de „cetățean de
onoare al Corabiei”. A fost o zi tristă și pentru el și pentru corăbieri ■
Reuniți la Râșnov la o manifestare culturală, ambasadorii Statelor Unite,
Franței și Germaniei au fost nevoiți să aibă opinii diferite despre ce
trebuie să mai facă România ca să îi fie bine. După reuniunea NATO
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de la Bruxelles punctele de vedere nu mai sunt unitare, mai ales că
Uniunea Europeană a fost declarată „inamică” (economică) a Statelor
Unite ■ A fost însă un prilej pentru Klemm ca să își exprime profunda
dezamăgire în legătură cu „impredictibilitatea” Guvernului român
feferitor la întristătoarea lege Offshore, cea votată „între orele 15 și 22
trecute fix”, într-o luni, fără a se ține cont de ce se convenise anterior.
Adică niște condiții mai „umane” pentru EXXON în exploatarea
gazelor descoperite în Marea Neagră ■ „Au fost încălcate toate
principiile transparenței și negocierii” - a acuzat tristul ambasador,
plecând de la premisa că „predictibil” înseamnă „așa cum v-am spus”,
și nu „așa cum e corect” ■ Concluzia sa este cu adevărat îngrijorătoare
și... predictibilă: „Președintele nu a promulgat-o încă, așa că va trebui
să am grijă!” ■ Cum adică „să am grijă?” ■ Teodorovici a retras
proiectul de plafonare a prețului gazelor (nu cele pentru americani). Așa
este el: se răzgândește la fel de des cât gândește ■ „E normal ca un
judecător să facă politică?” o întreabă retoric Tudorel Toader pe Cristina
Tarcea, fără să aibă nevoie de un răspuns, pe care oricum îl are sub ochi
zi de zi... (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (23 - 29 iulie)
O frumoasă tradiție a guvernării care prevedea înnoirea cabinetului la
fiecare 6 luni a fost întreruptă de raportul semestrial al Vioricăi Dăncilă
care, surprinzător, rămâne în funcție ■ Pe lângă câteva realizări notabile
pe care le-a menționat cu modestie, a enumerat o sumedenie de
performanțe viitoare, promise în numele combaterii opiniilor
dușmănoase ale opoziției ■ Cei care s-au îngrijorat de faptul că la umbra
piedestalului pe care s-a aflat monumentul viu al anticorupției nu va
crește nimic și că cel mai important scaun din justiție riscă să rămână
neocupat, constată că nu aveau motive. Optimismul ministrului Toader
a fost îndreptățit: în ultima zi s-au depus patru candidaturi (oameni de-
ai casei) între care cea mai notabila este a fostului adjunct Marius Iacob,



autorul celei mai spectaculoase inculpări, în dosarul Elodia, fără
cadavru și fără arma crimei. Doar cu Cioacă pe post de suspect ■ Dacă
PSD nu exista el ar fi trebuit inventat, ca să aibe și Orban un rost pe
lumea asta. Ce s-ar fi făcut temperamentalul lider liberal dacă nu ar fi
avut pe cine să acuze de înaltă trădare și de toate relele de pe lumea
asta?■ Madam Firea a ajuns la concluzia că nu are de ce să o îngrijoreze
mitingul de un milion de români de pretutindeni, dacă organizatorii vor
reuși să-i aducă pe 10 august în Capitală. Loc e, Slavă Domnului - a
dovedit-o mitingul de vreo cinci ori mai mic al lui Dragnea ■ A sosit și
ultima zi pentru Horodniceanu, care trebuie să îi facă loc la DIICOT lui
Felix Bănilă. Oricât de mult ar fi dorit Lazăr să îl păstreze. A vrut
procurorul general să o păstreze și pe Codruta, dar n-a reușit. A cam
rămas de unul singur printre străini ■ Bulgarii au luat modelul lui Trump
și vor să construiască un gard la frontiera cu România. Nu pentru
migranți (nu se dau aceștia în vânt nici să rămână la ei). Ci pentru a
stăvili pesta porcină africană. Cea care, cum vede un gard, dă înapoi ■
Ministrul Toader a salutat numirea lui Bănilă cu o ironie: „Apreciem
desemnarea, chiar după o lungă perioadă de citire”■ Petre Daea la
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concurență cu Fifor. Ministerul Agriculturii va achiziționa două
escadrile de câte trei avioane antigrindină. Mai folositoare decât cele
12 F-16. Și ceva mai ieftine... Capitala va fi iluminată în roșu - o acțiune
în sprijinul persoanelor cu dizabilități intelectuale. Principalul beneficiar
ar trebui să fie guvernul. Dacă nu chiar și o bună parte din Parlament ■
Preluarea de către statul român a șantierului naval Mangalia este
considerată de către doamna Dăncilă o reușită. Poate una la fel de mare
ca și privatizarea aceleiași unități, cu vreo două decenii în urmă ■
Românii de pretutindeni pot fi liniștiți: vor avea unde să demonstreze
pașnic pe 10 august. Primăria le-a dat acceptul, deși doamna Firea ar fi
preferat să protesteze pe acolo de unde sunt și să nu mai bată degeaba
atâta drum, doar ca să strige „jos guvernul” și „m... PSD” ■ Politicos,
Liviu Dragnea dă asigurări că Parlamentul ține cont de opinia lui
Iohannis, dar că nu are ce să modifice la legea justiției pe care acesta a
returnat-o cu cererea de a fi mai bine analizată și pusă în acord cu...
opinia preliminară a Comisiei de la Veneția. Practic, nu este nici un
motiv ca să se reia procedurile parlamentare. Rămâne cum s-a stabilit!
■ Modificarea Constituției în sensul unei mai exact definiri a noțiunii
de familie (nu „soți”, ci bărbat plus femeie) va avea loc în urma unui
referendum care va fi programat pe la finalul lui septembrie și care nu
este obligatoriu să se desfășoare într-o duminică și nici într-o singură
zi ■ După tot balamucul de până acum dosarul Colectiv se reia de la
zero. Judecătorul Terceanu, care avea cauza pe mână, s-a hotărât brusc
să se pensioneze, iar CSM i-a aprobat cererea. Solicitările de
despăgubiri mai au de așteptat ■ Zborurile aparatelor MIG se pot relua.
Din primele cercetări nu a reieșit existența a vreunei defecțiuni tehnice.
Se pare că a fost vorba de o eroare umană ■ Cu toate problemele pe
care le-a generat vremea, fermierii înscriși în programul de tomate
timpurii și-au făcut bine treaba și au încasat 150 milioanelei ■ Casa
Albă a anunțat cine va fi viitorul ambasador în România. Un român
emigrat la 10 ani țn State, care vorbește fluent româna: Adrian
Zuckermann, avocat din New York. Slavă Domnului republican
(Trump) că scăpăm de pacostea democrată de Klemm... ■ Anunțul
schimbării sale la făcut pe ambasadorul Klemm să renunțe la



participarea la evenimentul inaugurării Casei Solare EfDN Signature,
unde era invitat Iohannis, trimițând în locul său pe David Schlaeffer,
șeful Misiunii Diplomatice. În timpul acesta el începea să își facă
bagajele ■ Majoritatea observatorilor care consideră că Klemn a coborât
la cel mai scăzut nivel calitatea relațiilor bilaterale îl înscriu în lista de
ambasadori post revoluționari ca cel mai neadecvat funcției și își pun
mari speranțe în cele două calități ale succesorului său Adrian
Zuckermann: este evreu și originar din România. Cu nemții ne-am cam
lămurit ■ Șerban Pop, fost șef ANAF, condamnat la 5 ani închisoare și
dispărut peste hotare, a fost depistat în Italia de unde urmează să fie
returnat pușcăriilor naționale ■ Apropo: fiscul se mută în casă nouă.
Teodorovici a ajuns la concluzia că e mai rentabil să mute instituții ale
statului care plătesc chirie la particulari în clădirile confiscate de Justiție
de la aceștia, decât să le vândă pe bani mult mai puțini ■ Este și cazul
fostului sediu al Antenelor lui Voiculescu, unde se va muta ANAF ■
Reprezentanții de frunte ai „unității de elită” a Codruței Kovesi, Onea
și Negulescu, au fost puși sub control judiciar pentru ilegalitățile comise
prin forțarea lui Cosma de a depune mărturie mincinoasă ■ Marea
Britanie primește și din partea noastră o lovitură după Brexit. Nu vor
mai putea fi înmatriculate mașini cu volan pe dreapta achiziționate la
jumătate de preț din Albion ■ Iohannis mai sesizează odată CCR pentru
legile Justiției. Duce măcar până la capăt singura soluție care i-a mai
rămas de a se opune Guvernului. Că altceva tot nu mai poate face ■ În
Harghita sunt de trei ori mai mulți urși decât poate să ducă habitatul,
iar aceștia au început să facă raiduri prin zonele locuite atacând oamenii.
În timpul acesta ministerul Mediului se gândește și se răzgândește în
privința „soluției finale”: omul sau animalul? ■ Un incident nefericit
provocat de exprimare pripită, sub imperiul emoției puternice produse
de starea fermierilor români confruntați cu o epidemie care îi lasă mai
săraci decât erau, a blândului ministru Daea, l-a transformat pe acesta
într-un adevărat inamic public al celor care se simt datori să își dea cu
părerea pe orice speță, oricât de irelevantă. S-au dezmeticit până și
adormiții de la Discriminare să îl ancheteze, iar prostănacul de Orban a
făcut singurul gest politic pe care îl știe: se ceară demisia ■ Ba s-a mai
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apucat și șeful său de partid, Dragnea, să-l urecheze în nădejdea că
poziția sa va fi bine receptată la Ierusalim ■ Tărăboiul ar fi trebuit să
înceteze odată cu scuzele sincere ale unuia dintre puținii membrii
competenți și dinamici ai actualului Executiv, nu se mai devină și
subiectul unei caraghioase dezbateri televizate la o emisiune (România
9) în criză de teme ■ Ceea ce s-a întâmplat în capitala Muntenegrului
nu este o simplă gafă. Faptul că doamna Dăncilă se credea la Priștina,
în Kosovo, și nu la Podgorița este rezultatul unei acute ignoranțe și al
unui deficit cronic de cultură generală. Ne putem aștepta oricând ca
domnia sa să confunde Slovenia cu Slovacia și Iranul cu Irakul, cu
consecințele politice de rigoare (nu știu cum i-ar veni domniei sale să
primească un premier străin care să-și manifeste satisfacția de a se afla
pentru prima dată la Budapesta!) ■ Întâmplarea din Muntenegru este
cu atât mai gravă prin faptul că se invocau involuntar termenii unui acut
conflict având ca subiect o entitate pseudo-statală, nerecunoscută de
România ■ Dacă doamna Dăncilă era primar la Videle, poate mai
mergea, dar este șefa unei guvern cu responsabilități majore în zona
relațiilor internaționale. Nu ne așteptăm, desigur, ca Liviu Dragnea să
o mustre public și pe dânsa, dar nu ar fi rău să o mai țină pe acasă, dacă
alte Soluții nu are ■ Plecând de la incidentul „marca Daea” să notăm
că situația epidemiei de pestă porcină africană este extrem de gravă, că
s-au descoperit peste 400 de focare și că boala este transmisă de către
mistreții scăpați de sub orice control ■ Pagubele sunt deja enorme și,
ca deobicei, ajutorul solicitat de Daea Comisiei Europene întârzie
■ Ministerul Culturii primește o alocație de un miliard de euro cu care
să achiziționeze valori artistice și să salveze vestigii istorice pe cale de
deteriorare iremediabilă. Prea mulți bani, spun unii, pentru un beneficiar
care nu știe ce să facă nici cu bani puțini Ambasadorul „nostru” la
Washington, George Maior, a fost convocat de secretarul de stat al
Energiei Perry, care l-a mustrat pentru indisciplina de care dă dovadă
Parlamentul de la București cu legea Offshore, care nu corespunde
înțelegerilor anterioare (dintre cine și cine?) ■ Ambasadorul, disciplinat
(nu ca Klemm!) s-a angajat să transmită mesajul cu maximă
operativitate pentru a se repara defecțiunea apărută în parteneriat ■
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Semnal de șoc din partea sârbilor: au refuzat să-l extrădeze pe Ghiță și
se pare că îi vor acorda chiar și azil politic, din cauza „acțiunilor de
persecuție la care a fost supus în țara de origine ca reacție la exprimarea
opiniilor politice” ■ În concluzie, Codruța Kovesi reprezintă un factor
de exercitare a poliției politice recunoscut internațional ■ Primăria
Capitalei a a inițiat un proiect de hotărâre prin care proprietarii de clădiri
care nu reabilitează fațadele deteriorate ale imobilelor pe care le posedă
vor primi amenzi între 5.000 și 9.000 RON. Ce te faci cu cei care nu au
bani nici de reabilitare și nici de amenzi? ■ A comis-o din nou, în
Macedonia, unde se afla într-o alta vizită oficială. Viorica Dăncilă le-a
zis gazdelor „macedoni” în loc de „macedoneni”. Macedonii (în
varianta „machedoni”) sunt cei de pe la noi, de-ai lui Hagi și Halep ■
Cea de-a doua rundă de selecție a candidaților pentru funcția de șef
DNA începe pe 6 august, după ce Toader a constatat (se pare că pe bună
dreptate) că primii patru nu prea au fețe de înlocuitori ai lui Kovesi.
Poate că de aceea îi și erau subalterni devotați ■ Iohannis luptă din
răsputeri cu Parlamentul în apărarea Poporului. A respins legea care
prevede obligativitatea presemnalizării radarelor rutiere. Păi ăștia vor să
moară polițiștii de foame ■ CIOroianu și CIOloș se CIOrovăiesc public
pe tema retragerii candidaturii Roșiei Montane de la patrimoniul
UNESCO. Cum-necum, dosarul a fost retras și gestul l-a făcut ministrul
tehnocrat al lui Cioloș ■ Musafir la Tușnad, Orban (al lor) nu se abține
să nu observe că „de 100 de ani România are un milion de unguri cu
care nu știe ce să facă” ■ Cei care au compus mesajul oficial de ziua
Imnului Național i-au pus în cârcă premierului o nouă gafă, confundând
1918 cu 1848 și Blajul cu Alba Iulia ■ Marele „clawn” (așa se scrie în
engleza sa de baltă) al show-ului național de 10 ani îl atacă mitocănește
pe Daea. Este firesc ca ministrului incompetent Băsescu (cel care ne
spunea că România nu are nevoie de autostrăzi) să îi stea în gât un
ministru competent, dar ghinionist în exprimări, dar care nu poate da
spectacole mai de prost gust decât cele pe care le-a dat (și le mai dă)
Băsescu… (AMBIDEXTRU)
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August
șaptezile@amosnews.ro (30 iulie - 5 august)

Printre cei care se revoltă din cauza gafelor Vioricăi Dăncilă se numără
și liberala Raluca Turcan. Care nu e cu nimic mai brează. În urmă cu
câțiva ani, la o dezbatere în Parlament asupra activității TVR, întreba
extrem de iritată ce rost mai avea ca televiziunea publică să deschidă
încă o stație la Hunedoara. După ea TVR HD asta însemna... ■ După
doi ani în care lucrurile au stat pe loc (vreo șase luni la ținut așa doar
ministrul Șova din cauza becurilor de la iluminatul public) tronsonul
de autostradă Aiud – Turda (29 km) a fost deschis circulației. Fără
panglici și fără oficiali. Sunt încă vii în memorie inaugurările lui Ponta
și Rus ■ „Procurorii de elită” ai Codruței, Onea și Negulescu, au fost
suspendați din magistratură. Urmează ceea ce merită pentru întinarea
nobililor idealuri ale anticorupției ■ Inspecția Judiciară a început
controlul la DNA. În obiectiv sunt cele 300 de dosare ale unor magistrați
despre care a scăpat porumbelul din gură Marius Iacob la audierea de
la Ministerul Justiției și care - zice Toader - ar cam explica timiditatea
unor instanțe față de obrăzniciile procurorilor ■ Pentru a-i mai liniști
pe fermierii lăsați fără porcii din ogradă au început plățile
compensatorii. Din nefericire febra porcină africană nu dă semne că s-
ar potoli și apar noi focare ■ Dacă de febra africană de vină par să fie
mistreții care trec frontierele fîră vize, de stresul turiștilor sunt vinovați
urșii care au început să ia în stăpânire stațiunile montane. După Tușnad,
la Azuga urșii se plimbă ziua în amiaza mare pe străzile principale,
gonind în case pe amatorii de plimbări ■ Până când urșii ăștia nu se vor
avânta și prin preajma Ministerului Mediului probabil că nu se va lua
nicio măsură ■ Ploile par să fii pus stăpânire definitiv pe România. Sunt
aproape două luni de când nu se potolesc și pagubele provocate cresc
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de la o zi la alta. Meteorologii nu sunt deloc optimiști pentru perioada
următoare ■ Singurul lucru bun ar trebui să fie acela că electricitatea s-
ar putea ieftini datorită aportului sporit al hidrocentralelor. Greu de
presupus însă că așa ceva s-ar putea întâmpla, pentru că n-a fost prins
în programul de guvernare... Cea mai penibilă campanie de presă a
sezonului este cea plăcuțelor cu numere de înmatriculare „anti PSD”
care a făcut dintr-un șofer tembel o vedetă media. Este cea mai bună
dovadă că nimic serios nu se poate dezbate cu adevărat într-o țară pe
măsura șoferului „erou” ■ A început „bătaia” pentru europarlamentare,
deși până la runda de vot mai sunt 10 luni. Miza o reprezintă nu
posibilitatea de a apăra interesele țării în Parlamentul de la
Bruxelles/Strasbourg, ci indemnizația de 10.000 euro pe lună care te
poate face milionar fără să miști un deget, cum o dovedesc nu puțini
dintre cei care au trecut fără să lase vreo urmă pe acolo ■ Stagiunea a
fost deschisă de liberali, unde s-a și stabilit că primele două locuri pe
listă vor aparține lui Orban și Blaga. Ponta și Cioloș și-au făcut partidele
cu acest obiectiv primordial. La PSD vor rămâne pe liste cam jumătate
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dintre actualii eurodeputați ■ S-a găsit soluția pentru înlăturarea
pericolului pe care îl prezintă descinderile urșilor prin localități: vor fi
„cipați” și vor fi transferați în „zone de protecție”, deși nu ei sunt cei
care au nevoie să fie protejați. Ministerul Mediului nu suflă niciun
cuvânt despre cele 2000 de capete cu dinți, peste ce permite habitatul ■
Asta ar fi chiar culmea: Codruța Kovesi este susceptibilă de a fi acuzată
de abuz în serviciu (încadrarea ei preferată) și favorizarea infractorilor...
Onea și Negulescu. Nu a luat nicio măsură împotriva lor ■
Interimara Anca Jurma e mai prudentă. A luat dosarele familiei Cosma
de la Ploiești și le-a adus la unitatea centrală încredințându-le altor
procurori. „Fiți tari!” (slăbănogilor) – i-a îndemnat Iohannis pe liberali,
convins că în forma la care i-a adus Orban nu îi pot fi de mare folos la
viitoarele alegeri. Președintele tuturor românilor i-a făcut de două parale
în discursul său din fața activului BPN pe pesediștii din coaliție, nefiind
totuși foarte sigur că erorile de exprimare și gafele acestora vor fi
suficiente pentru a aduce la putere un partid „al său” ■ Pesediștii și-au
făcut conștiincioși rația săptămânală de gafe și aproximații lexicale.
Debutul i-a aparținut licențiatului în artă și cultură Fifor, devenit
ministru al Apărării după ce nu fusese bun la Transporturi. Acesta a fost
cât pe ce să declanșeze al treilea război mondial vorbind despre
rachetele „balistice” de la Deveselu ■ Afirmația sa a fost bine primită
de ruși, care bănuiau mai de mult că în Oltenia nu funcționează doar o
„pălărie” menită să apere oile lui Nea Gheorghe, vecinul bazei, și că
aceasta ar putea fi îndreptată la nevoie și cu josul în sus ■ Iar retractarea
ulterioară a ministrului Apărării îl lua ca model pe Trump, explicând ca
acolo unde a spus „balistice” trebuie să se înțeleagă „defensive” ■
Întâmplător, declarația sa se potrivea cu termenul plății de la Bugetul
de 2% a încă un miliard de dolari pentru livrarea de rachete Patriot. Tot
defensive ■ Într-un guvern populat de personaje care nu ar mai lua cu
niciun preț bacalaureatul dacă ar trebui să îl mai dea o dată „pe bune”,
ministra de la Sport, moștenitoarea unui imperiu alcoolic dintr-o
înfloritoaree zonă de contrabandă, face figură de intelectuală
îndemnîndu-i pe sportivii care se plângeau că nu au suficientă hrană,
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să țină... dietă ca să-i încapă mai bine „tricoaiele” subalternului său ■
Subiectul care a hrănit copios timp de o săptămână jurnalele TV - cel
cu plăcuța „anti PSD” - a fost concluzionat de însuși șeful statului printr-
o declarație politică: „Persoanele care îndrăznesc să-și spună public
opinia sunt luate în plină zi de poliție!”. Sunt curios ce s-ar întâmplă
dacă mi-aș pune la mașină o plăcuță cu inscripția „MUIE Klaus”. Ar fi
considerată drept opinie exprimată public sau ultraj la adresa șefului
statului? ■ Cea mai caraghioasă postură în care s-a pus titularul de la
Cotroceni în lupta sa obosită cu guvernul PSD a fost sesizarea Curții
Constituționale pe tema concediului lui Dăncilă și pretenția ca el să fie
cel care desemnează interimarul. Chiar sunt curios pe cine ar desemna,
dacă Curtea va zice că are acest drept? ■ Ce a uitat să pună PSD-ul în
programul său de guvernare a fost sesiunea de minivacanțe acordate
bugetarilor prea obosiți de truda zilnică în tranșeele birocrației de stat.
A mai apărut una, a treia sau a patra de la începutul anului ■ Nu om
avea noi prea mulți turiști prin stațiuni, în schimb avem urși cu duiumul,
care nu doar curăță pubelele, dar pun botul și la carne macră de
vilegiaturist. Tușnadul e deja campion la astfel de întâlniri de gradul
trei (nas în bot) iar madam ministru de la Mediu se dă de ceasul morții
cum să găsească o metodă prin care să protejeze urșii de eventualele
atacuri ale oamenilor! Pentru că așa îi cere Uniunea Europeană prin
detașamentul avansat de ecologiști ■ Evenimentul săptămânii (ce
săptămână sau an, al ultimului sfert de veac!) l-a constituit tăierea din
bugetele serviciilor secrete la rectificare! Cabinetul Dăncilă va rămâne
în istorie ca primul care a avut un asemenea tupeu. Ba, în plus, a mai
ciupit și din bugetul președinției, care și așa era unul de austeritate (față
de pretențiile doamnei Carmen). De unde - probabil - și reacția promptă
cu concediul. Ceva mă face să cred că planul secret al președintelui este
să-l numească el ca interimar pe absolventul la distanță al
cursurilor SRI, Teodorovici, singurul care ar putea să repare eroarea,
adăugând și ceva în plus pentru deplasările externe de sezon în zone
defavorizate din Spania și Florida ■ Deși nu este de calibrul celorlalte
evenimente ale săptămânii, n-ar trebui să scăpăm din vedere cea de a
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doua condamnare primită de lichidatorul Camerei de Comerț, nababul
Vlasov, cel înrudit cu Principele de Monaco în materie de pasiuni
(după zisa fiicei) care a tratat patrimoniul Camerei ca pe o moșie proprie
pe care avea boală ■ Despre febra porcină ce să mai spunem? Mi-e și
frică, după ce a pătimit Daea... (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (6 - 12 august)

La împlinirea a 101 ani de la istorica victorie de la Mărășești, eveniment
practic ignorat de mass media, cu excepția TVR care i-a dedicat o
transmisiune în direct, festivitățile organizate de CJ Vrancea au fost
onorate de persoana și cuvântul vicepremierului Paul Stănescu (fără
aprobare de la Cotroceni), de nelipsitul ambasador american dar și de
un consilier (fără mesaj) de la Cotroceni ■ Marian Oprișan a ținut
spiciul principal pe care l-a încheiat cu invocarea Celui de Sus și cu trei
cruci mari, în spiritul credinței strămoșești ■ Ultimul weekend a
constituit o palmă pentru fantomaticul Minister al Sportului, (cel care
îi îndemna pe sportivi să țină dietă) prin câteva succese practic
inexplicabile pentru condiția sa actuală. Dacă naționala de gimnastică
a decepționat prin contraperformanță (echipa va absenta pentru prima
dată de la mondiale), micuța Denisa a urcat pe cont propriu Golgota
revanșei cu două medalii pe umeri salvând onoarea întregii delegații ■
A fost un veritabil triumf pentru canotorii care se hrănesc cu alocația
de 25 lei de la minister, prin cele șase medalii câștigate, dintre care 3
de aur. Glință a luat și el o nesperată medalie de argint la natație, iar
peste toate a venit și victoria lui Buzărnescu la San Jose, cea care a urcat
miraculos, la 30 de ani, de pe locul 538 pe 20 în topul WTA ■ Victoria
asta i-a băgat în cont 136.000 USD! ■ Toate aceste succese - vom afla
cu siguranță - erau deja prevăzute în programul de guvernare... ■ Mugur
Isărescu ne descrețește frunțile și creierele: luna asta vom avea o inflație
negativă! Toată vara prețurile nu s-au mișcat, iar la finele anului inflația
va fi de 3,5% în loc de 5%. Cât despre năbădăiosul ROBOR, acesta se
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va stabiliza la 4% ■ Dacă este să ne luăm după jurnalele televiziunilor
n-a fost eveniment mai important în aceste zile decât prestația DJ-ului
Armin van Buuren, care la Untold a mixat continuu timp de șapte ore.
Numai el știe cu ce s-a energizat pentru performanța asta ■ Ca să vezi
cum se potrivesc uneori lucrurile: ministrul agriculturii noastre, Daea,
l-a primit pe ministrul Bunăstării din Sri Lanka, DAYA pe nume ■ 40
de urși au încercuit Tușnadul și fac incursiuni printre turiștii îngroziți,
fără ca cineva să îi deranjeze. Jandarmii au indicații doar să-i legitimeze,
ca să vadă dacă nu cumva vin din alte județe ■ Suntem la concurență
cu Troia! La Sântana s-au descoperit vestigiile unei cetăți din secolul
14 înainte de Cristos, de dimensiunile Troiei. Ceea ce dovedește că pe
meleagurile geto-dacice etc... Răzvan Manivelă, suedezul cu placa de
înmatriculare obscenă își savurează succesul. După ce a fost declarat
nevinovat, s-a dus în Piața Victoriei ca să își anunțe proiectele de viitor.
N-ar fi exclus să intre în politică unde e nevoie de creiere ca al lui ■
Primăria răsufla ușurată: românii de pretutindeni au anunțat că nu își
mai țin mitingul de un milion pe motiv că nu li s-au dat garanții. Ce fel

Surpriza migrației



de garanții? Că vor încăpea în Piață? ■ În încercarea de a stăvili porcina,
ministrul Daea ia modelul strămoșesc, când dădeau tătarii: arde
porumbiștile pe unde trec mistreții. Dar nu otrăvește fântânile care sunt
deja secate ■ Sfadă mare între Teodorovici și Mădălina de la Cotroceni.
Purtătoarea de vorbe s-a plâns public că după ce au încercat să îi
saboteze prerogativele, dușmanii președintelui îl atacă și la buzunar.
Finanțele i-au tăiat 20% din bugetul de care avea nevoie ca de aer să își
îndeplinească funcția de reprezentare, la braț cu doamna Carmen ■
Teodorovici îi replică că nu știe să-și organizeze cheltuielile și că i-au
fost tăiați banii nefolosiți ■ Serviciile secrete, cărora li s-a tăiat între 5
și 11% tac deocamdată. Dar ce foșgăială o mai fi pe dedesubturi... ■ Cu
multă seninătate (avantajul vârstei) Meleșcanu evocă vizita istorică a
premierului japonez ca pe un mare succes diplomatic. Istorică, pentru
că omul n-a avut cu cine să stea de vorbă și nici să încheie contractele
pregătite, deoarece Tudose s-a găsit taman atunci să demisioneze ■ Încă
una de-a lui Năstase (Ilie). A intrat pe fereastră în casă Brighitei, în
absența acesteia, și a recuperat niște conduri pe care îi făcuse cadou
când se jucau de-a Cenușăreasa și Prințul Fermecat. Urșii în ofensivă.
Noaptea trecută în Valea Cerbului din Bușteni un urs a atacat cortul în
care dormeau doi tineri, rănindu-l pe unul dintre ei. A devenit parcă o
regulă ca zilnic să se producă un astfel de incident. Autoritățile locale
nu au nici o putere, iar cele centrale se plâng că nici o țară europeană
nu vrea migrație de urși românești, nici măcar pentru grădinile
zoologice, deși în cele mai multe dintre acestea nu mai există demult
astfel de carnivore. Soluția ar fi crearea de rezervații... pentru turiști! ■
S-a zis cu Casa Verde cu panouri solare. Ministerul Mediului
inaugurează un nou program dedicat panourilor fotovoltaice cu o
alocație pentru 26.000 de familii. Curentul produs și neutilizat va putea
fi vândut în rețea ■ Reacțiile populației față de comandourile de
decimare a porcilor nevinovați încep să capete forme violente, iar nu
de puține ori oamenii își ascund godacii până la plecarea călăilor. Cu
riscurile de rigoare ■ Bulgarii au instalat deja mai bine de jumătate din
gardul de sârmă anti-mistreț, iar la ei nu se înregistreză (încă) nici un
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caz de infecție ■ Primăria Capitalei dă de veste că celebrul miting din
10 nu are organizator legal. Deci nici aprobare legală. Asta nu înseamnă
însă că nu se va ține, dar nu va putea fi tras nimeni la răspundere ■
Odată cu intrarea în grevă a salariaților Ministerului Sporturilor ministra
Ioana Bran a plecat în concediu. Pe banii ei, nu pe diurna de 17 lei de
la stat ■ Țiriac trage un semnal de alarmă: cei de la Transporturile lui
Șova vor să demoleze patinoarul abia construit din Otopeni ca să facă
legătura pe calea ferată cu aeroportul. Nu înțelege de ce nu pot să
ocolească? ■ Fifor - din gafă în gafă. După cea cu rachetele balistice, a
pus țara pe jar cu milităria obligatorie care nu a fost anulată, ci doar
suspendată prin lege. O precizare fără noimă în acest moment, care n-
a reușit decât să stârnească panică printre posibilii recruți ■ Dumitru
Fărcaș s-a stins nu înainte însă să mai apuce să-l facă Iohannis cavaler...
Diasporenii vin să facă ordine în țară. Îmbinând plăcutul (concediul) cu
utilul (show-ul gratuit difuzat pe toate canalele) compatrioții noștri
plecați pentru un trai mai bun în Occident revin temporar ca să dea celor
rămași acasă o lecție de democrație în marș ■ Stan Mustață, judecătorul
despre care SRI aflase că ar fi intenționat să-l achite pe Voiculescu,
transmițând, conform protocolului, semnalul către DNA care l-a săltat
în ajunul pronunțării înlocuindu-l cu „lichidatoarea” Camelia Bogdan,
a murit în închisoare, după ce a fost plimbat cu mascații prin vreo trei
spitale. Ministrul Toader a ordonat o anchetă la penitenciarul Jilava,
considerând că indiferent de vinovăția lor, oamenii nu trebuie
exterminați la locul de detenție ■ Finalmente, doamna ministru
Gavrilescu a găsit soluția pentru a scăpa populația de teroarea urșilor.
După complicate formalități birocratice s-a aprobat recoltarea și
relocarea a 60 dintre exemplarele cele mai periculoase, spre disperarea
ecologiștilor ■ Bancpost a fost amendată de Protecția Consumatorului
cu 150.000 RON. S-ar putea însă ca mai dureroasă decât amenda să fie
obligația de a acoperi un prejudiciu de 300 milioane euro, provocat de
o cedare ilegală de credite către o firmă olandeză ■ O, ce veste
minunată: din 2019 comunicarea cu Fiscul se va realiza exclusiv online,
datorită refacerii infrastructurii hardware a instituției ■ Vicepremierul
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italian Salvini are memorie scurtă. Acuzând România și Bulgaria că
trimit sclavi în Europa occidentală, uită că Italia a fost cea care a
umplut continentul de sclavi, pe când era mai săracă decât
România, înainte să fi făcut parte din Uniune ■ 14 victime a făcut marea
în acest sezon. Victime ale prostiei și inconștienței. Și pare să fie doar
începutul ■ Mitingul de un milion al diasporei (cu inflația asta nici
milionul nu mai e ce a fost odată) a adunat în Piața Victoriei câteva zeci
de mii de oameni veniți în concediu de prin țările în care câștigă o pâine
mai albă, în amestec cu galeriști din fotbal, corporatiști plictisiți de
monotonia cotidiană și fel de fel de nemulțumiți autentici ■ Protestul
care a marcat evoluția democratică de la plăcuța obscenă a celebrului
Răzvan Manivelă, la pachetele cu fecale transmise în dar jandarmilor,
s-a consumat într-o suită de altercații cu forțele de ordine care au stopat
tentativele celor mai viguroși dintre manifestanți de a accede neautorizat
în interiorul sediului Puterii (pustiu la acea oră) cu gaze lacrimogene și
cu îmbrânceli voinicesti din care au rezultat victime de ambele tabere
■ Din tot acest tablou haotic, de-a dreptul brownian, nu prea s-au înțeles
mesajele aduse cu sacrificii de prin toate colțurile Europei din zona
Euro, care urmau să fie transmise celor de acasă, în afara unor strigături
cu caracter general prin care - vorba cuiva - oamenii nemulțumiți de
cursul lucrurilor își exprimau opiniile ■ Dacă e să identificăm
caracteristicele protestelor din import, acestea s-au văzut foarte bine în
prestația finală: aproape nici o deosebire între șarjele mascaților din
Paris, Madrid, Londra sau Berlin și răspunsul trupelor speciale - acestea
din urmă mult mai rodate decât ale noastre ■ Exemplară a fost reacția
Președintelui, a cărui regretabilă absență a fost resimțită în piață, care
a condamnat ferm brutalitatea jandarmilor, cu nimic justificată - crede
el - de atitudinea pioasă și prietenoasă a manifestanților ■ Cu
perspicacitatea-i recunoscută, Ludovic Orban (eminența cenușiu-
maronie a protestului) a dat în vileag adevărata natură a confruntării:
toată povestea a fost pusă în scenă de cine altul decât Dragnea, care i-
a îndemnat pe jandarmi să caute prilej de harță din orice, tocmai ca să
poată interveni în forță. Ba, se pare, tot Dragnea a mobilizat și galeriile
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fanilor să intervină activ în desfășurarea mitingului, care altfel ar fi
rămas unul pașnic și fără nici un haz ■ De la plăcuța obscenă la protestul
cu fecale n-a fost decât un pas. Primul. Următorii au fost făcuți prin
atacul cu pietre, tomberoane, garduri de protecție, până la spectacolul
incendiar (la propriu!) din final, care a descrețit creierele protestatarilor
însuflețiți de revendicările pe care nu au mai avut răgaz să și le strige...
■ Noua Revoluție cu arome de fecale și de gaze lacrimogene a eșuat
lamentabil după ce comandoul lui Bot a fost împiedicat să intre în
clădirea Guvernului și să ajungă în biroul lui Grindeanu de unde să
proclame Republica Diasporei ■ Toate socotelile strategiilor de pe
internet s-au împiedicat de inconștiența Jandarmilor care, în loc să se
alăture Poporului, au preferat calitatea dezonorantă de gardă pretoriană
a lui Dăncilă ■ Dacă strategia reușea, președintele Iohannis nu ar fi avut
de ales și ar fi trebuit să investească un nou guvern, după „rețeta
Cioloș”, care să rezolve problemele acute ale Nației. Din păcate,
revoluția a eșuat lamentabil, după ofensiva de vineri urmând două serii
de proteste din care nu a mai ieșit nimic, cu toate eforturile unor
voluntari idealiști ■ În situația aceasta Iohannis a fost obligat să denunțe
cu vigoare violența cu care a fost înăbușit protestul pașnic (cu arome
de fecale contracarate de cele ale gazelor lacrimogene) și să solicite
fiecărui participant pe care l-au usturat ochii sau a făcut guturai după
dușul nocturn, să se adreseze cu o plângere penală lui Taica Lazăr pentru
ca vinovații să fie aspru pedepsiți ■. Rețeta „Colectiv” s-a dovedit a fi
a nu mai fi funcțională în actualele condiții în care diaspora a avut pe
acasă probleme mai importante (tăierea porcilor, construcția caselor
începute) decât acelea care au fost indicate de propagandiști ■ În chip
logic urmează țintuirea la stâlpul infamiei a unei instituții odioase
(Jandarmeria) care a preferat să își plece capul în fața vremelnicei puteri
și să nu țină cont de aspirațiile legitime ale poporului diasporean.
(AMBIDEXTRU)
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șaptezile@amosnews.ro (13 19 august)

„Dreptul de a ieși în stradă și de ați face cunoscute aspirațiile este de
neatins” - se bagă în vorbă și Custodele Coroanei. Uită însă să adauge
ceea ce se face că uită și președintele: în condițiile legii ! Adică în cadrul
unor mitinguri organizate ai căror promotori își asumă toate
responsabilitățile. Inclusiv aceea de a împiedica contactele dure cu
forțele de ordine ■ Este un amănunt pe care Johannis îl trece sistematic
cu vederea. Ba, mai mult, el însuși participă la unele dintre aceste
mitinguri încălcând personal și flagrant legea ■ După evenimentele
contondente de vineri președintele constată cu seninătate că „atitudinea
civică a fost aspru pedepsită”. În concepția domnului profesor (de
fizică) atitudinea civică se exprimă nu doar prin plăcuțe obscene, ba
chiar și prin mesaje cu fecale (la acestea a evitat să se refere direct, dar
presupunem că le-a asumat) ■ Ca să nu mai vorbim de agresarea
jandarmilor, care reprezintă probabil cea mai înaltă formă de civism
iohannist ■ Mesajul său de luni a fost o lungă înșiruire de lamentații și
acuzații la adresa Guvernului (care i-a tăiat bugetul și vrea să îi reducă
din prerogative) culminând cu un apel demn de antologia umorului: a
făcut apel la pesediști să-l scape de... PSD! Pentru că a ajuns la
concluzia că altfel nu va reuși. Umerii lui Orban și Barna sunt prea slabi
ca să se înhamă la o asemenea povară ■ După trei zile a fost prins și cu
huliganul civic care a furat pistolul jandarmeriței. Pistolul însă nu a fost
recuperat ■ Din îndemn civic prezidențial cei care au lăcrimat sau au
răcit în timpul mitingului fac coadă la ușa lui taica Lazăr ca să reclame
violențele jandarmilor. 17 ONG-uri, dintre care nici unul nu a asumat
organizarea manifestației, au depus plângere la Parchetul General Abia
acum încep să zboare în toate direcțiile schijele mitingului din 10. Cele
mai multe și mai mortale, în direcția Jandarmilor ■ „Torționarul TV”
Oanță de la Pro își înfige colții de doberman în fundul mascaților și nu
le mai dă drumul zile la rând timp în care face, cu privirea fixă și vocea
cavernoasă, noi și noi dezvăluiri despre ororile provocate pașnicilor
manifestanți ■ Încep și dezbaterile televizate la care participă „doctori
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de la Yale” care au studiat și constatat că gazele folosite la represiune
sunt capabile să modifice ADN-ul persoanelor asupra cărora acționează,
fără să mai vorbim de alte groaznice efecte colaterale ■ Majoritatea
canalelor de știri înregimentate civic mențin temperatura înaltă a
dezbaterii prin amănunte incendiare legate de genocidul diasporenilor
nevinovați ■ Din avion, Ion Caramitru se declară solidar cu
manifestanții de la noua revoluție la care riscă să fie absent ■ Femeia
jandarm măcelărită de manifestanții pașnici este externată din spital.
Comentatorii triumfă: nici vorbă de vreo fractură cervicală (cum ar fi
meritat!) ■ Silenzio stampa din partea „adevăratului organizator” al
mitingului, tipul acela de prin Corabia care propovăduia că noua
revoluție va triumfa dacă jandarmii vor fi împușcați în cap cu propriile
pistoale, fără ca făptuitorii să suporte vreo consecință. Justiția l-a
consemnat, deocamdată, la domiciliu ■ Cât despre vigurosul lider al
comando-ului care trebuia să ia cu asalt Palatul Victoria și să formeze
un nou Guvern, ultimul său mesaj venea din duba cu care era transportat
la secție. Bot se pare că îl cheamă ■ Procurorul general Lazăr se dă

Dar de Ia CEL DE SUS
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imparțial și spune că parchetul va cerceta nu doar forțele de (dez)ordine
și decidenții politici, ba chiar și niște manifestanți mai puțin pașnici ■
Opoziția adulmecă miros de sânge pesedist și cere în gura mare
anchetarea premierului și a ministrului de Interne ■ CSM ia distanță și
îl admonestează chiar pe președinte, cerând că instituțiile și autoritățile
publice să manifeste echidistanță (Ce mai e și aia?) ■ În mijlocul
războiului mitingist explodează fumigena doamnei Andronescu, care
cere ca Liviu Dragnea să se retragă de la șefia PSD. Cum, dealtfel,
sugerase chiar Iohannis, lăsând să se înțeleagă că va numi un alt Premier
tot de la PSD ■ În Piața Victoriei și au făcut apariția mașini de
decontaminare, mărind psihoza celor care s-au repezit pe la spitale să
afle că nu sunt în pericol de moarte ■ Odată cu ororile jandarmerești,
ies la iveală și fake-urile mitingiste: femeia în scaun cu rotile care s-a
aruncat singură la pământ ca să o poată fotografia agențiile de presă
străine ■ La șefia Jandarmeriei este numit provizoriu locțiitorul Sindie,
de felul său tot de prin Teleorman ■ Maiorul Cazan, „omul în alb” care
îi coordona pe jandarmi, își cere scuze. Doar celor care au avut de suferit
pe nedrept. Ceilalți au meritat o ■ DGCPMB anunță că s-au deschis
dosare pentru manifestanții nepașnici, în timp ce Parchetul ÎCCJ îi
cheamă să depună plângere pe cei maltratați. Iar aceștia fac coadă, mai
întâi la medico-legal, iar apoi la parchet, în nădejdea unor despăgubiri
■ Se adunaseră deja vreo 400 de „Eroi ai Noii Revoluții” ■ Dăncilă îl
pârăște pe Iohannis lui Junker acuzându-l că a încercat să înlăture
guvernul legal prin violență. Juncker nu zice însă nimic ■ Dan Nica,
cel care solicitase instituirea unei comisii de anchetă pentru mitingul
diasporean, este amenințat cu moartea. Dezvăluirea este făcută de
colegul Fifor, care nu dă și alte amănunte ■ Teodorovici promite că la
Administrația Prezidențială se vor da amenzi pentru necheltuirea banilor
(!) și că sume suplimentare „ca să se plimbe Iohannis cu bucătarul după
el pe la casele de protocol” nu se vor acorda ■ Plecați cu cățel (dar fără
purcel suspect de pestă) în noua minivacanță, bugetarii s-au dezinteresat
de politică, lăsând-o în seama privaților ■ Plin de îngrijorare, Vâlcov
face cunoscută o manevră dubioasă prin care ASF a acordat posibilitatea
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ca firmele de pensii private să investească în acțiuni supraevaluate la
Digi ■ Cu o oarecare întârziere, doamna ministru Dan face inventarul
manipulărilor de presă care au întinat nobila misiune a jandarmilor. Și
nu sunt puține ■ Avem toate șansele să devenim o națiune în care clasa
politică geme de penali. Parlamentarul Liviu Pleșoianu a depus plângere
penală împotriva Președintelui Iohannis, care ar hărțui PSD-ul ■ A cam
fost o săptămână degeaba, din care în afara enormităților „analizate” de
tot soiul de analiști de pripas și a „dezvăluirilor senzaționale” de doi
bani nu s-a întâmplat nimic din ceea ce ar trebui să caracterizeze viața
unei națiuni civilizate (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (20 - 26 august)

„Securea războiului” mitingist a fost îngropată. Undeva pe malul unui
râu, la Petrechioaia. Este vorba de pistolul sustras de la jandarmerița
brutalizată de „pașnici”, care a fost găsit după mai bine de o săptămână
■ Campania anti-Jandarmerie capătă aspecte grotești. Posturi TV cu
pretenții de respectabilitate au difuzat în prime time știrea senzațională
că un participant la miting a decedat! În urma unei hemoragii interne,
însă, omul suferind de mai multe boli, în ciuda cărora frecventa
evenimente periculoase de felul celui din 10 aprilie ■ Deși este absurd
ca decesul său să fi fost provocat de gazele folosite la miting, asemenea
întrebări se pun cu toată seriozitatea. Probabil că se vor pune și dacă
vreun alt protestatar va muri călcat de o mașină. Nu cumva inhalarea
de gaze a provocat gestul necugetat de a traversat prin loc nepermis? ■
Toader anunță cu durere că nu s-a mai înscris nimeni pentru a doua
rundă de audieri pentru șefia DNA. Nu pierde însă speranța... ■ Un al
doilea urs, care traversa prin loc nepermis și fără să se asigure, a fost
accidentat mortal pe autostrada A1. Poliția face investigații pentru a afla
circumstanțele tragediei ■ Orban nu se lasă: are deja textul moțiunii
simple împotriva ministrului Carmen Dan. Cine știe, poate că de data
asta iese ceva ■ Primăria Capitalei a declanșat cel de al 11-lea tratament



de combatere a țânțarilor. Dacă aceștia sunt tot din specia celor de pe
vremea lui Videanu, care trăiau în Ilfov și doar seara veneau în Capitală
ca să înțepe lumea, rezultatele se vor lăsa așteptate ■ Lotul României
la Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului a revenit acasă
cu patru medalii. Alte patru medalii au luat și participanții la Olimpiada
de Informatică a Europei Centrale ■ Zice ambasadorul Klemm că
România este singura țară în care sunt prezentate super-avioanele F-22
Raptor, de 140 milioane dolari bucata. Dai un ban dar stai în față - chiar
dacă nivelul nostru este doar de F16 la mâna a doua ■ Sesiunea
extraordinară a Parlamentului, solicitată de PNL, USR și PMP nu poate
fi convocată - anunță locțiitoarea lui Dragnea (plecat în concediu)
Carmen Mihălcescu ■ Bulgarii vor să facă un nou pod la Ruse, în timp
ce noi nu reușim să îl cârpim pe cel existent ■ A început sesiunea de
toamnă a BAC-ului, la care s-au aliniat la start 45.000 de elevi care
speră într-o minune ■ Seria de opt victorii în nouă zile a Simonei Halep,
din America, s-a încheiat cu o înfrângere în cel de al 9-lea, la Cincinnati.
A fost cea de a treia finală pierdută acolo de ocupanta primului loc WTA
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Ban cu ban... 
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■ ALDE nu susține ideea unei comisii parlamentare de anchetă a
evenimentelor din 10 august, fiind în vădit dezacord cu partenerul de
guvernare, care nici acesta nu pare a fi din cale-afară de hotărât... Spre
deosebire de cei care au văzut în mitingul din 10 august o manifestație
pașnică pe care niște suporteri de fotbal au încercat să o deturneze, Liviu
Dragnea a văzut limpede o tentativă de lovitură de stat și de guvern ■
Totodată, șeful PSD a dezvăluit faptul că anumite companii străine au
sponsorizat și și-au mobilizat angajații să participi la proteste.
Întâmplător sau nu, dintre cele afectate de legea Offshore ■ Cam în felul
ăsta se explică reacția premierului austriac după ce o echipă TV fost
trimisă special la miting (pentru prima dată în istorie când pe austrieci
îi interesează așa ceva) și un reporter ar fi fost agresat de jandarmi ■
Kurz a cerut atunci vehement luarea de măsuri. Între care putea figura,
nu-i așa, și modificarea legii care diminuează veniturile OMV ■ Cât
despre tentativa de lovitură de stat, nici un procuror nu a sesizat că acolo
ar fi fost o organizare de tip paramilitar, aceștia mulțumindu-se să-i ia
în colimator doar pe jandarmi. Era, oricum, mult mai simplu ■ Toader
e salvat! S-a înscris primul candidat pentru șefia DNA. E din provincie
și o cheamă Paula Tănase ■ În depoziția sa făcută la Comisia de Apărare
Carmen Dan a spus că nu a vorbit în seara de 10 august cu prefectul
Cliseru și că ordinul de „curățare” a pieței a fost dat de aceasta ■ O
nouă dezvăluire „marca Vâlcov”. Pentru lotul de autostradă Lugoj -
Deva s-au făcut 48 de studii de fezabilitate (plătite). Care credeți că a
fost ales? Primul! ■ MAI dă o replică surprinzătoare acuzațiilor de
brutalitate de la miting. Pregătește o procedură de inculpare a celor care
au depus plângere la parchet, pe motiv de participare ilegală la un miting
autorizat. Proba reprezintă chiar plângerile! ■ A început bairamul turco-
tătar. La români câte un bairam ține și o săptămână. Ei îl sărbătoresc
doar o zi ■ Lista absurdităților vehiculate în mass media continuă cu
un pacient rănit la miting, care a fost internat în spital de unde ar fi luat
o bacterie. De vină sunt, evident, jandarmii ■ O viitură din Calabria a
făcut câteva zeci de morți. Surprinzător, printre victime nu se afla nici
un român ■ PSD a convocat Comitetul Executiv ca să ia în discuție
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scrisoarea Ecaterinei Andronescu prin care cere demisia lui Dragnea.
Acesta nu participă, fiind în concediu. Dezvăluirea senzațională a lui
Dragnea despre tentativa eșuată de asasinat la adresa sa nu a făcut prea
multe valuri. Instituțiile de resort au ridicat din umeri spunând că habar
nu au despre așa ceva, în timp ce Opoziția face glume nesărate pe o
temă altfel extrem de serioasă, dacă ar fi fost vorba de vreunul dintre ai
lor ■ Cu toate presiunile „oamenilor cu microfoane” care au încolțit-o
la ieșirea de la Parchet, prefectul Cliseru nu a vrut să spună de ce a
autorizat folosirea forței la miting. Și nici dacă a conversat cu doamna
ministru Dan ■ Dragnea continuă să insiste asupra intenției de
suspendare a lui Iohannis, chiar dacă partenerii de la ALDE nu par
dispuși să se lanseze într-o astfel de aventură. Au mai făcut-o de două
ori, cu Băsescu, și se știe ce a ieșit ■ O majoritate simplă a membrilor
CSAT, compusă din patru miniștri, a solicitat organizarea unei ședințe
speciale în care să se discute rectificarea bugetară. „Victima” Iohannis
se opune și spune că problema poate fi rezolvată și fără ședință. Speră
însă ca guvernul să se răzgândească și în privința tăierii a 20% din
bugetul președinției, într-un moment în care Vâlcov pare să fi convins
lumea că prea mulți bani sunt cheltuiți pentru alimentația „moleculară”
a familiei prezidențiale și pentru plata bucătarului specializat ■ Tot
Vâlcov face noi dezvăluiri. Reacția Austriei după mitingul din 10 august
se datorează faptului că ar fi existat o înțelegere între Iohannis și OMV,
materializată prin refuzul președintelui de a promulga legea Offshore
■ Toader poate fi mulțumit: s-au depus deja patru candidaturi pentru
scaunul Codruței. Precis nu va rămâne gol și de data asta ■
Modernizarea liniei Gara de Nord-Aeroport Otopeni, cu cei doi km ai
săi, ar putea costa 95 milioane euro - a constatat Șova, după calculele
laborioase și prezentarea a vreo șapte variante, dintre care niciuna nu
prea are șanse să fie gata în 2020 ■ Ca să mai aline amărăciunea
aviatorilor, pe care nu i-a onorat la nici o sărbătoare de-a lor, spre
deosebire de marinari, Iohannis a decorat Autoritatea Aeronautică
Civilă, la 25 de ani de la înființare ■ Dragnea nu uită și nu iartă:
companii străine cu interese afectate de legislație finanțează protestele
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de stradă și își trimit angajații la acestea ca să protesteze „pașnic” După
mai bine de 10 zile premierul Dăncilă are prima reacție publică față de
evenimentele din 10 august. „Am văzut un asalt împotriva instituțiilor
statului” spune dânsa. Din fericire, instituția Premierului era în concediu
și n-a putut fi asaltată de Bot și Compania ■ În timp ce la Parchetul
General e coadă la plângeri mai ceva ca la Loteria Bonurilor Fiscale,
jandarmii încep și ei să protesteze împotriva demonizării instituțiilor
care asigură ordinea. Tot în față la Taica Lazăr ■ Guvernul a dat
publicității cele opt mari proiecte strategice uitate la prima strigare din
cauza unor greșeli de ortografie. Unele sunt de-a dreptul fanteziste
pentru actuala etapă, precum liniile ferate de mare viteză spre Sofia,
Budapesta și Belgrad, iar altele vor fi inaugurate de fiii și nepoții noștri:
Magistrala 7 de Metrou, de la Bragadiru la Voluntari ■ Poate că mai
fezabilă este doar „New Costinești”, un complex turistic dintre vechiul
Costinești și 23 August, pe vreo 12 km de plajă ■ Gabriela Firea a lansat
proiectul revoluționar „Nici o stradă neasfaltată și fără utilități”. Nu are
termene, dar sună bine ■ Președintele n-a vrut să convoace ședința
CSAT, constată Dăncilă, nedumerită că Iohannis privește cu atâta
ușurință rectificarea bugetară care ar fi putut consolida alimentația sa
„moleculară” ■ Deocamdată președintele are alte priorități, între care
ședința PNL la care este este așteptat cu emoție de credinciosul Orban
■ „Liviu Pop a jignit inacceptabil partenerii Occidentali” - se revoltă
unul din opoziție. Rămâne neclar cine e Liviu Pop, cu ce a jignit
partenerii și dacă acestora le pasă ■ Campania TVR pentru Cerbul de
Aur include și argumentul convingător că Festivalul va fi prezentat de
„fermecătoarea Alina Ionescu”. Deocamdată nu prea reiese nici că ar fi
fermecătoare și nici nu i se reține vreo performanță care să o califice,
în afara, poate, a unor „slăbiciuni” ale organizatorilor... Un atac de o
violență fără precedent a lansat vineri, din Hermannstadt-ul natal,
președintele Iohannis, la adresa partidului de guvernământ, pe care l-a
acuzat - printr o formulare nefericită, dată fiind apartenența sa la o etnie
specializată istoric în astfel de operațiuni - că ar fi „gazat” poporul
român! ■ La Sibiu președintele a procedat practic la înfierea oficială a



liberalilor precum copiii săi de suflet care îi vor aduce alinarea unui
„guvern al meu”, solicitând totodată imperativ încetarea atacurilor la
adresa lui Orban, pe care l-a înnobilat cu calitatea de „prieten” ■ Starea
de agitație în care se află șeful statului se datorează, pe de o parte,
sentimentului că vin alegerile prezidențiale și deocamdată beneficiază
doar de vreo 20 la sută dintre voturile politice (cota liberală), precum și
frustrării generate de afronturile Executivului care i-a tăiat din bugetul
intangibil până acum, amenințând și cu controale de la Conturi și
Finanțe, pentru cheltuielile excesive ce ar avea în vedere bunăstarea
proprie (vezi alimentația „moleculară”) ■ Iohannis a răspuns în cele din
urmă cererii lui Dăncilă de a convoca o ședință CSAT, dar abia pe 4
septembrie, argumentând că rectificarea bugetară se putea face și fără
ședință ■ Aflat În miezul unui scandal declanșat de existența suspectă
a două protocoale SRI - PG, dintre care unul secret, Eduard Hellvig iese
public și încearcă să justifice situația prin faptul că el personal nu va
tolera niciodată abuzurile instituțiilor împotriva cetățenilor (ca om pățit
ce este) ■ Un sondaj SOCIOPOL se încăpățânează să mențină PSD pe
primul loc al intențiilor de vot (cu 35%) și PNL pe următorul (cu doar
19% - în ciuda suportului total al Președintelui) ■ Nici Iohannis (33%)
nu stă mai bine, fiind devansat de Arafat (59%). Din fericire acesta nu
candidează (încă) ■ Evenimentul major al săptămânii îl constituie nunta
de partid a fiului lui Dragnea la care a fost invitat tot PSD-ul ■ S-au în
scris 11 candidați pentru postul de judecător la tribunalul UE. Ministrul
Toader va avea de lucru, peste ce are deja cu cei 5 candidați la șefia
DNA ■ Weekendul a fost dominat de controversele pe marginea
protocoalelor SRI - PG și a deciziei lui Toader de a-l „evalua” pe Lazăr,
prins cu mâța minciuni în sacul declarațiilor. Afirmațiile acestuia cum
că nu ar fi semnat nimic, sau că ceea ce a semnat nu avea prea mare
importanță, calificând Protocolul drept o banală „inginerie”, a fost
contrazis de propriile sale afirmații înregistrate la momentele respective
■ Din capul locului semnarea primului protocol cu o zi înaintea
alegerilor din 2016 spune aproape totul despre rolul său ocult, iar cel
„secret” îl acuză direct pe Hellwig ■ Într-o societate normală ambii
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semnatari, șefi ai parchetului și ai serviciului secret, ar fi trebuit să își
dea pe loc demisia. N-au făcut-o și nici nu au de gând, așa că rămâne
în sarcina ministrului Justiției să aplice „rețeta Kovesi” pentru a-l scoate
din circulație pe mediocrul și oportunistul Lazăr, cel care în timp ce
plângea cu lacrimi de crocodil „privarea” de independență a
procurorilor, semna acordurile ilegale de constituire a echipelor mixte
pentru urmărirea și condamnarea țintelor politice ■ S-au dumirit și
pesediștii că trebuie să facă ceva și au pus de un miting pro-jandarmi în
fața Parchetului General ■ Marele contra-miting PSD s-a desfășurat
însă la Snagov, unde Dragnea Junior și-a pus pirostriile, într-un moment
extrem de nefavorabil pentru părintele său, căruia această demonstrație
de unitate nu prea îi este de folos ■ Indecentul miting al opoziției
proiectat să aibă loc la cununia religioasă s-a anulat, nu din bun simț, ci
pentru că aceasta a fost transferată într-un loc mai sigur decât biserica
de la șosea ■ Bomba zilei, săptămânii, lunii și anului: scrisoarea lui
Rudolf Giuliani, avocatul lui Trump, adresată personal lui Iohannis, prin
care Washingtonul avertizează că protocoalele (considerate legale de
către acesta, prin prisma încrederii sale în semnatari!) subminează grav
Statul de Drept!!! (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (27 august - 2 septembrie)

Scrisoarea lui Giuliani a cam lăsat perplexe ambele tabere, care își
găsesc cu greu cumpătul pentru a comenta ■ Cel mai prompt a fost
tocmai cel care ar fi trebuit să-și țină gura, în virtutea obligațiilor sale
legale: ambasadorul Maior, cel vizat direct în rechizitoriul lui Giuliani
■ Acesta a încercat să îl ia la „mișto” pe fostul guvernator al New York-
ului, catalogându-l drept „spumos” și glumeț și subliniind faptul că nu
are vreo calitate oficială, făcând eventual doar lobby pentru vreun client
■ Spre deosebire de el, Ministerul de Externe a privit semnalul cu
seriozitate și l-a admonestat pe fostul șef al si al SRI, care se joacă de-
a Klemm, neținând cont de prevederile convenției de la Viena și
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anunțând că îl va chema în Centrală pentru a da socoteală ■ Toader a
fost satisfăcut: nu e nimic nou, zice ce am spus și eu! ■ Iar Adrian
Năstase consideră scrisoarea un „semn” din partea administrației
republicane și o reacție la adresa „grelei moșteniri” democrate ■ USR-
iștii, cu profunda lor percepție politică, au declarat că așteaptă un mesaj
și de la frizerul lui Trump ■ Nicio reacție de la Cotroceni, scrisoarea
necesitând probabil un timp mai lung pentru a putea fi citită ■ Pe acest
fond profund nepotrivit au venit explicațiile despre protocoale ale lui
Lazăr, care a concluzionat că nici usturoi nu mâncase, acuzându-l pe
ministru că nu ar fi recunoscut că fusese informat în legătură cu toată
aventura protocoalelor ■ „Ministrul public”- cum îi place să se
considere - a lansat o salvă - culme a platitudinii - care a lăsat perplexă
pe toată lumea: „Noi, procurorii, iubim cel mai mult adevărul” - sau
ceva asemănător ■ Până să iasă însă acesta la iveală va mai trece circa
o lună, răgazul considerat necesar de Toader pentru a-și finisa evaluarea
■ Ce este important e faptul că scrisoarea fostului procuror general
american, un luptător de succes cu marea corupție, este prima

Miting lacrimogen



manifestare externă clară și fără dubiu a percepției că în România
justiția este marcată de abuzuri și proceduri oculte, nedemocratice, pe
care Comisia Europeană nu le-a băgat în seamă până acum, fiind practic
paralizată de farmecul Monicăi Macovei... Reuniunea anuală a
diplomației române a avut două momente de vârf, contradictorii. Primul
a fost discursul lui Tăriceanu, care între altele a făcut apel la renunțarea
la denunțuri, fie la Parchet, fie la UE și Washington, iar cel de al doilea
a fost cel al președintelui, care a reluat teza sa preferată - cum că în
politica externă nu ar fi loc pentru „experimente discutabile în nume
personal” (ale altora) ■ Pe fondul acesta președintele Senatului a revenit
cu ideea că George Maior face mari de servicii țării (sau unei părți a ei,
alteia făcându-i prețioase servicii) și că ar trebui schimbat. Doar că
operațiunea depinde direct de „partea adversă”, președintele neavând,
evident, interesul să renunțe la unul dintre principalii săi „susținători”
■ Până la o eventuală schimbare Maior va trebui să suporte muștruluiala
lui Meleșcanu, pentru vorbele necugetate aruncate la adresa lui Giuliani,
și o convocare la Comisia de control SRI, unde ar trebui să dea seamă
în legătură cu celebrele protocoale ■ Guvernul SUA (prin intermediul
ambasadei) a declarat că nu comentează afirmațiile unor persoane,
pentru că Giuliani nu are deocamdată o funcție publică, și că e în
continuare îngrijorat de evoluțiile din Justiție (nu cele semnalate de
fostul procuror general american, ci celelalte) ■ Prin decret prezidențial
a fost trecut în rezervă generalul SRI Dumitru, Dumbravă, cel devenit
celebru pentru teoria „câmpului tactic” derivat din protocoale și pentru
ideea că, chiar și după pronunțarea sentințelor, subiecții trebuiesc
monitorizați cu atenție. Adică ascultați... ■ În conferința de presă
trimestrială Petre Daea s-a referit pe larg la situația din agricultură,
afectată de excesele climatice care vor continua să fie o constantă, și
mai puțin sau chiar deloc la presa porcină, spre marea nemulțumire a
unei asistențe jurnalistice însetate de vești proaste, necesare construcției
de scenarii catastrofale. Motivul: porcina este deocamdată de resortul
altor instituții care dețin și datele necesare ■ Daea a evocat însă
adoptarea Legii Muntelui, o prevedere revoluționară față de ce s-a
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întâmplat până acum prin pășunile patriei, prin faptul că un miliard de
euro va fi pus la dispoziția fermierilor montani pentru a moderniza
exploatațiile ■ Ministrul Toader i-a răspuns „ministrului public” Lazăr
pe puncte, în așa fel încât să poată înțelege și el, demontând
argumentația prin care acesta încerca să arunce pisica moartă a
protocoalelor în curtea Ministerului Justiției. Documentele nu-l
confirmă, ci întăresc acuzațiile de ilegalitate pentru care va fi evaluat.
Dacă nu cumva a fost deja... Faptul că Rudolf Giuliani recunoscut
public că a fost plătit pentru scrisoarea trimisă lui Iohannis nu schimbă
prea mult lucrurile. Poate pentru unii să pară neobișnuit faptul că un
fost procuror general este plătit de un fost șef al FBI. E ca și cum Lazăr
i-ar scrie o scrisoare lui Trump pentru care primește bani de la MAIOR.
Sau cam așa ceva ■ Păstrînd proporțiile, să notăm doar că e expeditorul
își asumă afirmațiile din scrisoare, iar greutatea acestora ar necesita o
altfel de replică decât cea neserioasă dată de ambasadorul nostru (?) la
Washington ■ Dacă tot veni vorba despre ambasadori. Dragnea s-a
pomenit cu Klemm grămadă peste el la Parlament, fără nici un preaviz.
Motivul pentru care cele două persoane care nu se suferă una pe alta s-
au întâlnit a fost deconspirat de șeful camerei: Legea Offshore! Klemm
este îngrozit de faptul că se apropie sosirea Secretarului de Stat pentru
Energie, Perry, la Summit-ul Celor Trei Mări de la București și
probleme redevențelor rămâne cum s-a votat. Dacă Guvernul se ține
tare în chestiune va fi o catastrofă pentru EXXON și OMV. Și dacă e
catastrofă pentru ei, e și pentru politicienii care au fost instruiți să
rezolve problema. În orice caz, este cel mai important atu pe care
România îl are în mână în feluritele negocieri cu marile puteri în fața
cărora se face, deobicei, mică ■ A dispărut teza de doctorat a lui Coldea
de la biblioteca la care pusese depusă! Nimeni nu reușește să explice
cum. Dar mai ales de ce ■ Guvernul raportează cu mândrie că, în ciuda
condițiilor climatice nefavorabile, România a obținut o producție record
de 10,2 milioane tone de grâu. Dezastru e la alte culturi ■ Și la pestă
porcină. Deși Iohannis a dat dispoziție Executivului să stopeze noile
focare, acestea se propagă în lanț și nimeni nu-și explică cum se
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întâmplă acest lucru. Nici măcar Arafat ■ Gabriela Firea a anunțat
stadiul marilor proiecte de infrastructură din Capitală. Deși situația
acestora este cam complicată, dânsa speră să se finalizeze până prin
2020 - 2022. Cu ajutorul Celui de Sus. Șia banilor dați pentru
Catedrală... ■ Guvernul a aprobat realizarea autostrăzii București-
Ploiești-Comarnic-Brașov. Ce înseamnă asta? Deocamdată, niște
proiecte noi de fezabilitate. După aceea vom mai vedea. Principala
piedică în punctele nevralgice de legătură o constituie sumedenia de
construcții particulare apărute peste noapte exact pe traseu și care vor
trebui expropriate. Pe bani buni. Ignat în plină vară: țăranii din cele zece
județe amenințate de spectrul porcinei își taie animalele pe capete pentru
a le salva de la eutanasiere și pun carnea la borcan, în untură. O soluție,
să recunoaștem, mai bună decât cea a autorităților ■ În Polonia porcina
bântuie din 2014, dar cu mult mai puține focare decât la noi, semn că
este mai bine stăpânită ■ Ambasadorul Klemm laudă guvernul!
Nemaiauzit - până acum o lăuda doar pe Kovesi - lucru care nu poate
să nu fie pus în legătură cu „speranțele” în modificarea legii Offshore
pe placul EXXON. S-a întâmplat la o conferință pentru mediul de
afaceri unde businessmanii români au fost îndemnați să investească în
străinătate ■ Ministerul de Externe pregătește o scrisoare pentru
Iohannis în care solicită retragerea lui Maior de la post. La cât îi trebuie
președintelui ca să o citească precis că ambasadorul își încheie legal
mandatul la Washington ■ Un mare succes au obținut ornitologii
români: au descoperit o nouă specie de gărgăriță! Descoperirea nu
folosește la nimic dar reprezintă o realizare, pentru că gărgărița asta s-
a fofilat până acum pentru a nu fi luată în evidență ■ Cea mai neagră
seară a fotbalului românesc, devenit o ficțiune care mai trăiește doar
din amintiri: campioana (!) CFR Cluj a fost învinsă și acasă în
preliminariile Europa League de campioana Luxemburgului, o echipă
de amatori cu opt jucători care trăiesc din alte slujbe ■ Nici la US Open
nu stăm mai bine. Toți jucătorii noștri au fost eliminați până în turul
doi, în frunte cu Simona, din primul ■ Domeniile „ro” achiziționate
gratis în scop de speculă vor fi șterse dacă nu se plătește taxa pentru ele
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■ Succes diplomatic: Iohannis a fost invitat la aniversarea Prințului
Charles, la Londra. Cu doamna Carmen, bineînțeles ■ Săptămâna a fost
dominată de CExN de la Neptun în care s-au dezlănțuit curentele
centrifuge din PSD. Figura centrala a fost Gabriela Firea care a
declanșat un veritabil „război al chiloților” cu Carmen Dan în apărarea
prietenei sale, prefectul Cliseru. Firea l-a acuzat fără menajamente pe
Dragnea că ar fi boicotat inițiativele primăriei prin premierii pe care i-
a împiedicat să răspundă cererilor sale ■ Solicitarea unui vot al
Consiliului în această chestiune s-a soldat cu un eșec al primăriței ■
Totuși, par să se fi clarificat câteva lucruri. Primul - că Dragnea nu mai
conduce cu mână de fier partidul și că are tot mai numeroși contestatari.
Al doilea - că a renunțat practic la ideea candidaturii sale la prezidențiale
și că se împacă cu ideea ca Tăriceanu să preia această sarcină, propunere
pusă pe tapet de Bădălău ■ Falia din partid se adâncește și prin
dezvăluiri post festum ale primarului Capitalei, referitoare la faptul că
Dragnea nu i-ar fi răspuns toată vara la telefon comisarului Corina Crețu
9de ce oare?) și că huiduielile de pe Național de la prezentarea Simonei
Halep ar fi fost montate tot de acesta ■ La Neptun s-au luat totuși și
hotărâri importante. Se va da o ordonanță de urgență pentru anularea
protocoalelor cu SRI și se va organiza Referendumul pentru Familie în
7 octombrie ■ Atacul dur al președintelui Iohannis la adresa guvernului
condus de Dăncilă pe tema porcinei a fost urmat de o serie de măsuri
mai hotărâte (dar insuficiente) pentru combaterea flagelului care a ajuns
la 800 de focare în 11 județe și pare să meargă înainte ■ Cu titlu
anecdotic, s-a dezgropat o știre din 2017 în care se spune că Dragnea
ar fi fost premiat pentru că declarase lichidată pesta porcină! ■ Într-o
conferință de presă a noii sale formațiuni, neieșite încă pe piață, Cioloș
a dat și el indicații de combatere a bolii, pe care le-ar fi aplicat dacă
(mai) era ministru sau măcar comisar ■ Un semnal dur, care va
prefigura reacții majore, a dat Dragnea care a afirmat că nu va modifica
„nici mort” textul aprobat de Parlament al legii Offshore, respectiv
prevederea că 50% din volumul extracțiilor va fi tranzacționat exclusiv
pe piața românească, în ciuda presiunilor extraordinare făcute de
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americanii de la EXXON prin guvernul SUA, care invocă exigențe ale
războiului energetic cu ruși. Oricum e o decizie care riscă să îl coste
scump pe șeful PSD ■ Cerbul de Aur nu a fost chiar evenimentul la care
spera TVR și pentru care a făcut risipă de propagandă. A fost o
competiție mai modestă decât concursurile de la Pro TV și Antena 1,
câștigat de o minoră din Albania și onorată de recitaluri ale unor vedete
cu termenul de valabilitate expirat ■ Mai multă vâlvă a făcut afirmația
că și TVR ar avea un protocol cu SRI, de pe vremea interimatului Irinei
Radu... (AMBIDEXTRU)



Septembrie
șaptezile@amosnews.ro (3 - 9 septembrie)

Ca o amantă trădată în amor Ponta nu îl slăbește nici o zi pe Dragnea
de la răutăcismele sale de pe orice suport informațional. Până la urmă
această campanie riscă să se întoarcă împotriva promotorului său, mai
ales că cel vizat nu prea a catadicsit să-i dea replica deși, ca în orice
menaj, ar avea cu ce... ■ Dragnea nu i-a răspuns la telefon toată vara a
Corinei Crețu - divulgă secretul de partid Gabriela Firea. Treaba asta ar
fi de natură să o cam pună pe gânduri pe doamna comisar, pentru că
viitorul ei loc în Parlamentul European stă în vârful pixului
președintelui de partid ■ Multă lume, inclusiv lideri PSD, a fost
revoltată de mârșăvia lui Darius Vâlcov care a publicat fișa medicală a
protestatarului de profesie Sandy Matei. Oricum, nu mai era nevoie ■
La US Open, Serena Williams ne-a răzbunat învingând-o pe estonianca
Kanepi - cea care a tăvălit-o pe Simona - în trei seturi. Cu noul sau
echipament creat de sponsori - un tu-tu de balet de mari dimensiuni,
pentru a mai masca dosul proeminent, Serena pare mai potrivită pe court
decât cu costumul de CatWoman de la Roland Garros, care te ducea cu
gândul la cușca de MMA ■ Gheorghe Răcaru, cel care a adus greaua
moștenire a fondatorului Blue Air, Nelu Iordache, a părăsit scaunul de
șef al companiei la împlinirea vârstei de 70 de ani ■ Tudorel Toader și-
a luat o măsură de prevedere pentru o eventuală remaniere: ca să nu
moară de foame s-a făcut notar! Avea dreptul, fără examen, conform
legii Curții Constituționale ■ Brigada artistică de agitație a USR și-a
făcut apariția la Parlament echipată cu măști chirurgicale. Chipurile, în
memoria celor gazați de PSD. Gurile rele spun însă că, de fapt, pentru
a nu răspândi... porcina, de care ar fi răspunzători prin modalitățile de
a se manifesta ■ Să mai zică cineva că PSD taie bugetele serviciilor
secrete! Teodorovici tocmai a anunțat că la rectificare acestea vor primi
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mai mulți bani. Decât după tăieri ■ Cu toate rezervele cu care au fost
primite, voucherele de vacanță s-au bucurat de succes printre bugetari,
iar Ministerul Turismului e hotărât să le dea și la anul ■ La Camera
Deputaților jurnaliștii au fost înțărcați! Adică li s-a amenajat un țarc din
care nu mai au voie să iasă ca să îi hărțuiască pe bieții deputați cu
întrebări incomode. Dragnea pretinde că nu știe cine a hotărât măsura,
dar nu pare să îl incomodeze. Cel mult, pe jurnaliștii care țin morțiș să
vadă ce pantofi poartă... În meciul șicanelor dintre Președinte și
Executiv primul a dat lovitura cu o procedură în premieră absolută: a
suspendat ședința CSAT! Pe la mijlocul acesteia a zis: „Suspend
ședința!” și a ieșit fără ca măcar să zică bună ziua, cu naturalețea cu
care și-a aruncat pardesiul pe capota autoturismului de la SPP ■ Pe
Teodorovici nu l-a răbdat inima și l-a admonestat pe teme de politețe
elementară ■ Cine ar fi înclinat să creadă că a fost o hachiță
prezidențială de moment se înșală. Președintele și-a calculat gestul
(neprevăzut în regulamentele de profil) și a mizat pe efectele blocării
bugetului până când guvernul își bagă mințile în cap și renunță la tăierile

Torționarul TV
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de la instituțiile pretoriene ■ Și la rectificarea propriului buget, cel din
care familia Iohannis își plătește bucătarul molecular ■ Urmările
suspendării sunt suficient de grave ca să nu pună pe gânduri Executivul
care va avea de suportat reacțiile dure ale zonelor bugetare, lăsate fără
cash-ul de fiecare zi ■ Mișcarea civică a reacționat la publicarea de către
Vâlcov a deciziei de pensionare a ”liderului” Sandy Matei, omul care
l-a sancționat cu boxul pe bătrânul rezistent aflat în trecere imprudentă
prin Piața ocupată. Pensionarul gradul trei l-a dat în judecată pe
consilierul primului ministru, căruia îi cere despăgubiri de un milion
euro! După vechea zicală comunistă („Dai în mine, dai în fabrici și
uzine!”) el consideră că „prin mine se atacă mișcarea #rezist!” ■
Profitând de prezența în țara lui Maior, comisia lui Manda l-a invitat la
audieri și a aflat câteva lucruri interesante, între care și acela că la Bursa
funcțiilor din sufrageria lui Oprea, lui Horia Georgescu i se rezervase
calitatea de... comisar european pe Justiție! Maior a făcut și o sugestie:
să fie invitat la comisie și finul Ponta ■ Venită la Parchet de bună voie,
ca să o susțină pe prietena Speranța Cliseru de la Prefectură în lupta
inegală cu ministrul Carmen Dan de la Interne, pe tema coordonării
intervenției jandarmilor din 10 august, Gabriela Firea deșartă în fața
jurnaliștilor hămesiți de prăzi politice sacul frustrărilor personale și
ajunge la concluzia că Dragnea ar trebui să se retragă. Nu spune și cui
ar trebui să îi lase acesta locul ■ Dacă noi avem în fruntea Sportului
odrasla nevinovată au unui „alcoolist” de succes, francezii au pus o
româncă, fostă campioană mondială la natație, care a primit misiunea
de a pregăti Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris ■ Culmea ironiei:
suspendarea ședinței CSAT ar putea afecta ceea ce îl doare cel mai tare
pe Iohannis: plata celui de al doilea sistem de rachete PATRIOT,
scadentă luna aceasta Triumfător marți, când a părăsit cu ținută marțială
ședința CSAT, convins că le-a tras-o membrilor Guvernului, Iohannis
s-a trezit pe post de „tristă figură” miercuri, odată cu anunțul-bombă al
Executivului, că rectificarea s-a aprobat pe baza unei prevederi legale
care stipulează că avizul CSAT se solicită, nu și că trebuie obținut ■
Temându-se că a mers prea departe, miercuri dimineață Iohannis
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invitase Executivul la negocieri. Era însă deja prea târziu, servindu-i-
se afrontul de a fi refuzat pe motiv că doamna Dăncilă avea o întâlnire
cu Regele Felipe al Spaniei! ■ Comunicatul furios emis de șeful statului,
care a acuzat guvernul de lezmajestate, nu a mai avut decât darul să-i
amuze pe cei lăsați cu gura căscată când s-a suspendat ședința CSAT ■
Ba, pentru ca efectul să fie total, premierul i-a delegat să meargă la
întâlnire pe cei mai puțin timizi membri ai cabinetului: Teodorovici și
Toader ■ O ultimă (comică) speranță i-a rămas președintelui sesizarea
Avocatului Poporului în legătură cu ilegalitatea comisă. Îl vom vedea,
desigur, pe Ciorbea, călare pe un cal alb, luând cu asalt palatul Victoria!
■ Vădit lipsit de inspirație, Iohannis are din ce în ce mai mult un
comportament infantil, recurgând la gesturi specifice ciorovăielilor
copilăriei ■ Criza din PSD se adâncește pe felia creată de Gabriela
Firea, care pierzând orice speranță că l-ar mai putea convinge pe
Dragnea să o facă șefă la PSD București (s-au decis alegeri, peste tot
pe unde mai erau șefi interimari, iar funcția i-a fost deja promisă lui
Șerban Nicolae) trage cu toate muniția din dotare spre „ținta piept
numărul 1” a dictatorului din Alexandria, cu ale cărui defecte s-a
împăcat foarte bine până nu demult. Sfătuindu-l să facă „un pas lateral”
(cam ce o însemna asta?) primărița Capitalei nu ar vrea să facă disidență
în afara Partidului ci în interior, sperînd să coaguleze și alte
nemulțumiri, dar fără a avea deocamdată în spatele său nici o susținere
■ Parchetul a deschis o anchetă in rem în urma unei plângeri (ghici a
cui? N-o fi tot Orban?) împotriva pestei porcine. Un făptuitor
deocamdată fără identitate și mod de operare ■ Supărare mare într-o
anumită parte a opoziției - cea cu Brigada artistică de agitație din
Parlament. Noile prevederi ale regulamentului Camerei Deputaților
sancționează cu suspendarea (și cu neplata drepturilor) manifestările
prin care se afectează funcționarea instituției. USR este pândit de
spectrul șomajului... Așa cum AMOS News a anticipat din știrea de ieri,
invitația la dialog a premierului pe tema rectificării a fost făcută de
președinte „la mișto”. Acestea fiind în deplină cunoștință de cauză
(fusese informat instituțional) că doamna Dăncilă avea întâlnire cu



Regele Filip al Spaniei ■ Astfel încât înlocuitorii săi - Teodorovici și
Toader - au fost confruntați cu doi consilieri prezidențiali fără nicio
misiune, împreună cu care au băut cafeaua netăiată din cheltuielile de
protocol ■ Toată povestea a fost montată pentru ca Iohannis să poată
da un nou comunicat în care să condamne afrontul premierului și
„precedentul periculos” al rectificării fără aviz de la CSAT și să se
plângă pe umărul lui Ciorbea cerând răzbunare ■ La Madrid doamna
Dăncilă a fost primită cu proteste de niște membri ai diasporei care nu
au putut să facă și o demonstrație pe măsură pentru că nu aveau o
aprobare, iar jandarmii spanioli sunt mult mai stricți decât cei de la
București. Unde, se știe, nici nu este nevoie de vreo aprobare ca să dai
foc pieței ■ În schimb premierul român a fost bine primit de către rege
și omologul său, care i-au împărtășit din experiența spaniolă din timpul
președinției Consiliului UE - ce își mai aminteau și ei din 2010 ■ Toader
s-a hotărât pe cine să propună șef la DNA: o procurare (Adina Florea)
de la Constanța, care în proiectul său de management a criticat-o pe
Kovesi și a citat din opere de ministrului. Urmează să avanseze
propunerea către CSM și președinte ■ Cum ministrul Justiției nu este
un începător în ale politicii de cadre, a păstrat desigur în mânecă un as
pentru situația ușor de bănuit că propunerea va fi respinsă, iar adevăratul
său candidat urmează să fie făcut cunoscut în condițiile în care nu va
mai putea fi respins ■ În sfârșit PSD are o opoziție serioasă. Nu comedia
ieftină pe care o joacă PNL și USR, ci chiar primărița pesedistă a
Capitalei, cea care a declanșat un veritabil jihad împotriva dictatorului
de la Alexandria. Firea a scos la bătaie arma supremă - recursul la
Ordonanța amnistiei - sugerând că singura soluție pentru Dragnea este
să meargă la pușcărie. Și să lase locul unor democrați, ca ea ■ La
concurență cu Ponta, Gabriela Firea continuă serialul „Ziua și
dezvăluirea cutremurătoare despre dictatorul Dragnea”. Când unul la
Digi, când alta la Antena 3 ■ Ea încearcă în același timp să adune în
jurul său ceva susținători. Dacă nu din interior, de pe unde se mai
găsesc. 60 de personalități culturale care sug din greu la țâța bugetului
municipal au semnat o scrisoare de susținere. Nu e clar pentru ce și mai
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ales cum, primărița neanunțând vreo candidatură. Pentru moment... ■
Porcina a poposit și în județul Giurgiu. Autoritățile și-au mai venit în
fire și nu mai fac prăpăd lichidând tot ce le cade în mână, rezumându-
se acum doar la animalele din gospodăria respectivă ■ Saltimbancul
Național Băsescu, obișnuit ca tot ce este în jurul său să fie un mare circ,
îl face pe Daea „paiață”. O paiață care, spre deosebire de el, știe meserie
și face bine și cu folos ceea ce face și are de făcut. Cum nu a fost
vreodată în stare regretabilul ex-președinte ■ Gabriela Firea face un
anunț important pentru București: Primăria va acorda în continuare
subvenții pentru Radet și RATB. Va fi bine și la iarnă cald ■ Programul
Rabla a fost suplimentat cu 200 milioane lei. Ritmul creșterii numărului
de rable este însă imposibil de stopat ■ Ultimul weekend de vară a adus
pe litoral vreo 200 de mii de turiști. Ar fi mai mulți și în continuare, dar
hotelurile și restaurantele nu mai au personal. A început școala ■
Bombă! 12 ofițeri SRI sunt cercetați pentru falsificarea de dovezi din
interceptări. Protocolul, bată-l vina!. (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (10 - 16 septembrie)

A fost o săptămână încărcată în care s-au amestecat porcina cu sutele
de protocoale ale SRI, scrisoarea negăsită a liderilor anti-Dragnea din
PSD cu spionarea Gabrielei Firea, răsteala lui Maior la audierea din
Comisia parlamentară cu acuzațiile de lovitură de stat și reclamațiile
Jandarmilor, judecarea Ungariei în Parlamentul European cu
amenințările la adresa României, vizita premierului olandez cu cojocul
lui Hogan... ■ Începem cu Mark Rutte, olandezul din cauza căruia
riscăm să nu pupăm accesul în Schengen. Extremistul de la Haga a venit
la București cu aceeași placă a corupției și a „îngrijorărilor” față de
legile Justiției, fără nici o legătură cu Schengenul. A avut întrevederi cu
Iohannis, care i-a întărit, ca un bun român, suspiciunile și cu Dăncilă
care, ca un bun premier, a încercat să le risipească. Purtătorul de interese
al Rotterdam-ului (în competiția probabilă cu Constanța) a plecat cum



a venit. Fără a lăsa nicio speranță ■ Atmosfera externă este, din acest
punct de vedere, deosebit de proastă. Prezumabilul urmaș al lui Juncker,
neamțul Weber, ne atacă din nou în Parlamentul de la Strasbourg
făcându-ne responsabili de întârzierea accesului Bulgariei și Croației
în Schengen și aruncând pisica decuplării noastre de frații de la sud de
Dunăre ■ Eduard Hellvig a fost audiat timp de opt ore în Comisia SRI
și a vorbit pe larg despre cele vreo 400 de protocoale pe care harnicii
săi băieții le-au încheiat până în vremea lui Maior cu te miri ce instituții
■ Maior, la rândul său, s-a prezentat la Comisia de politică externă unde
s-a răstit la Tăriceanu care l-a tras de urechi din motiv de lipsă de
patriotism, acuzându-l că face mai degrabă jocul americanilor decât
politica românilor. Cererea de rechemare a sa va rămâne însă
deocamdată fără cuvenitul ecou la Cotroceni, chiar dacă Meleșcanu face
efortul supraomenesc de a o redacta ■ Dealtfel nici lui nu îi merge prea
bine, de când Vasile Popovici (fostul membru al Societății Timișoara
devenit diplomat sub numele de Bazil Popovici) a reclamat că la
Strasbourg a fost trimis în calitate de consul fiul vitreg al Meleșcanului,
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deși el câștigase concursul pentru acest post. Ministrul de Externe s-a
scuzat cum că nu el l-a numit, ci guvernul! Ca să îi facă în necaz,
probabil ■ Mânăriile din zona „resurselor umane” se țin lanț și în
regimul Dăncilă. Ministrul Turismului a reușit (el știe cum) să obțină
acordul de reînființare a 25 de reprezentanțe turistice în tot atâtea țări
de unde am vrea să avem turiști. Ghici cine va câștiga concursul pentru
cele 50 de posturi plătite cu leafă ca-n Vest și diurne babane? Câți fii
(fie ei și vitregi), câte neveste, câte cumnate, câți fini și nași și câți ostași
devotați ai partidului, care nu au nici în clin și nici în mânecă cu
turismul? Asemenea ministrului ăsta, Trif pe nume... ■ După ce a mai
tras o salvă în care l-a acuzat pe fostul său șef iubit că o spionează și
când se duce cu copilul în parc, Gabi Firea a pus batista pe țambal și a
lăsat locul speculațiilor pe marginea reuniunii Grupului de la Giurgiu,
format din participanții la alegerea (ca unic candidat) a lui Bădălău în
funcția de șef al filialei. Grup format din disidenți notorii, precum
Țuțuianu, Tudose, Stănescu, cărora li se pune în cârcă o scrisoare
semnată cică de vreo 28 de personaje din partid care i-ar cere lui
Dragnea să se retragă. Scrisoare pe care nu a văzut o nimeni și despre
al cărei conținut nu s-a scăpat vreun amănunt la presă ■ Concomitent,
liderul contestat a convocat la partid șefii de filiale de la care a dorit să
afle cine a semnat și cine nu scrisoarea negăsită ■ Președintele Iohannis,
cuprins de emoții în legătură cu evenimentul organizat „pe datorie” (sub
pretextul tăierilor bugetare) căruia îi va fi gazdă, a suferit un afront:
Curtea Constituțională i-a respins sesizarea pe tema concediului lui
Dăncilă, spunând că aceasta are dreptul să lase pe cine vrea ca
înlocuitor. Un blam pentru echipa juridică de la Cotroceni care s-a făcut
din nou de baftă ■ O grămadă de comentarii negative la adresa
Summitului celor Trei Mări care, în opinia președintelui, ar împăca și
capra și varza. Adică și atlantismul și europenismul - pe motiv că așa
ceva nu prea e posibil în Războiul Rece dintre Trump și antanta
germano-rusă. Noi, ca mai mereu în istorie, și cu ăia și cu ăialalți ■
Petre Daea a găsit cojoc pe măsura comisarului european Phil Hogan.
Unul făcut de ciobani, care speră să nu aibă soarta porcarilor (deși SRI
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a făcut niște avertizări în legătură cu o posibilă epidemie printre oi și
capre). În ciuda avertismentului acestuia că România are 75% dintre
porcii crescuți în gospodării din UE, ceea ce face extrem de dificilă
protecția față de epidemii de gen de felul porcinei, Daea a dat asigurări
că nu se va interzice creșterea porcilor la domiciliu. Cel puțin
deocamdată... ■ S-a mai întâmplat ceva: săptămâna asta au sosit la
București - nu cu gondola, ci cu avionul - colegii lui Toader de la
Comisia din Veneția. Ca să afle de la părțile implicate cum e cu legile
Justiției. Ce le-au spus președintele și procurorii nu prea s-a potrivit cu
informațiile lui Iordache, așa că nu rămâne decât să cântărească ei cu
mintea lor și să comunice răspunsul la Comisia Europeană, care le-a
cerut să intervină în acest război fratricid dintre paragrafele de lege și
articolele din Constituție... (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (17 - 23 septembrie)

■ Săptămâna a început cu un nou scandal între puteri. Profitând de
venirea mai devreme a avionului și de întârzierea premierului, SPP-ul
l-a „sechestrat” pe Juncker de la scara aeronavei și l-a dus la hotelul la
care urma să fie găzduit. În felul acesta a fost eliminat amestecul
Guvernului, vinovat de organizarea „pe datorie” a Summitului celor
Trei Mări și a unui Ocean (datorită participării americane) în derularea
evenimentului care a reunit la București 9 președinți de stat și alți înalți
reprezentanți ai țărilor riverane la Baltică, Adriatică și Marea Neagră ■
Iohannis a reușit să treacă manifestarea pe „persoană fizică” ținându-și
oaspeții captivi la Cotroceni și cuvântându-le de vreo patru ori ■
Prezența secretarului pentru Energie al Statelor Unite Rick Perry a
marcat interesul ieșit din comun pe care îl manifestă americanii față de
rezervele de gaze din Marea Neagră cu care i-ar putea concura pe ruși,
dacă legea Offshore va fi modificată în așa fel încât să pună întreaga
extracție la dispoziția companiilor americane care au efectuat forajele
■ La încheierea summitului, însoțit de ambasadorul Klemm, Perry s-a
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dus peste Dragnea la Camera Deputaților, având loc acolo discuții
despre care nu s-au făcut declarații la final ■ Până la urmă Viorica
Dăncilă a reușit să se întâlnească cu omologul său de la Comisie,
Juncker, dar tot la aeroport, înaintea plecării acestuia ■ Iohannis a
considerat summitul „un mare succes”, deși obiectivele acestuia au
rămas destul de confuze. Inițiat ca o formulă militară menită să
întărească flancul estic al NATO, acesta capătă acum și o dimensiune
economică, în încercarea de a împăca Capra de la Washington cu Varza
de Bruxelles, în condițiile în care țările, majoritatea membre ale Uniunii
Europene, își asumă sarcini extracomunitare în toiul unui veritabil
război rece dintre cele două entități transatlantice ■ Cu rezonanță
publică redusă, summitul s-a suprapus peste situația tensionată din PSD,
unde odată cu alegerile din organizația de la Giurgiu s-a constituit o
partidă anti-dragnea, formată din câțiva lideri promovați chiar de acesta,
care au redactat o scrisoare ce a făcut vâlvă atâta timp cât conținutul ei
a rămas secret, prin care șefului de partid i se cerea demisia din cele
două calități (președinția Partidului și a Camerei) pe motiv că
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vulnerabilitatea sa amenință să afecteze grav Partidul ■ Până la urmă a
fost făcut public și textul scrisorii pe care au semnat-o Stănescu,
Țuțuianu și Firea în numele celor 28 de disidenți asumați ■ În fața
acestei ofensive Dragnea început și el să își inventarieze trupele fidele,
chemându-i la discuții pe liderii de filiale și cerându-le să spună dacă
au semnat sau nu scrisoarea ■ Criza s-a acutizat pe parcursul săptămânii
ajungând la faza convocării CExN pentru un vot clar: dacă 35 din cei
68 membri votează împotriva lui, Dragnea ar trebui să plece. Dacă nu,
soarta puciștilor devine extrem de incertă, odată cu aceea a partidului
■ Aflat la Salzburg la o reuniune informală a Consiliului European,
Iohannis a produs un adevărat șoc refuzând să comenteze aspectele de
politică internă din străinătate, până acum o specialitate a sa. Are desigur
și el emoții ■ Viorica Dăncilă, pe care protestatarii au propus-o ca
președinte interimar, tace precum Sfinxul ■ S-a dat undă verde pentru
referendumul familiei, pe care Guvernul l-a programat să se desfășoare
timp de două zile, ca să fie sigur de cvorum. Doar că întrebarea înscrisă
pe buletine riscă să facă de neînțeles mesajul. Ceva de genul „Sunteți
de acord cu decizia Parlamentului?”. Care decizie? ■ Tot mai multe
voci se ridică, nu împotriva temei, ci a cheltuielilor inutile care se fac
cu acest prilej ■ Pesta porcină nu poate fi ținută în frâu. Noi focare se
descoperă, unul chiar într-o suburbie a Capitalei. Unde, oricât ar părea
de ciudat, se mai cresc porci. Dacă asta ne poate liniști cu ceva, pesta
și-a făcut apariția și în Belgia și nimeni nu și explică cum și de unde.(N-
o fi dus-o acolo vreun român de-al nostru, cu cârnații și slana de acasă?).
Până când i se vor descoperi mecanismele de transmitere, vânătorii au
declanșat măcelul mistreților și al vulpilor, deși rolul acestora din urmă
nu e foarte clar ■ O veste care nu a mai tulburat pe nimeni: Elena Udrea
a născut o fetiță. Ei și? ■ Antonescu revine în politică. A negociat cu
Orban un loc eligibil la europarlamentare, pentru a compensa (financiar)
retragerea soției sale, Adina Vălean ■ Liderul liberal, beat de fericire
datorită „pestei” care a dat peste pesediști, a fost convocat la DNA -
zice el, ca martor - într-un dosar în care Cataramă îl acuză de grave
ilegalități în operațiunea de excludere a sa din partid ■ În toiul
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războiului intern, disidenta Gabi Firea dă o lovitură de imagine pentru
aripa sa inaugurând taman înaintea CExN fântânile din Piața Unirii, cu
un show de milioane făcut pe banii Apa Nova ■ Ședința CExN care
promitea să rezolve conflictul intrapesedist a durat cât o zi de muncă
de lefegiu. Opt ore. Opt ore în care fiecare parte a negat susținerile
celeilalte și le-a susținut pe cele proprii. Puciștii de catifea s-au înarmat
cu duhul blândeții și cu dorința constructivă de a nu rupe partidul, așa
încât nu au mai solicitat direct demisia lui Dragnea, ci au apăsat pe
pedala acuzelor la adresa manierei dictatoriale a acestuia și a lipsei de
democrație în partid (de parcă ar exista vreun partid în care să se
manifeste democrația!) ■ În cele din urmă numărul susținătorilor contra
cost (adică pe baza de promisiuni) ai președintelui în exercițiu a fost
net superior celui al puciștilor, care nu prea aveau ce se ofere în afară
de nemulțumirile proprii ■ La vot nu au mai ieșit nici măcar cei 28 de
semnatari ai scrisorii - conform „armeticii” lui Stănescu. S-au strâns cu
chiu cu vai vreo 10 semnatari, cărora li s-a dat de înțeles că nu vor fi
dați afară din partid. Nu li s-a promis însă că vor rămâne în funcții ■
Dealtfel, apropiata remaniere îl vizează în primul rând pe vicepremierul
cu mănoasa Dezvoltare, Stănescu din trioul de semnatari, precum și pe
alți câțiva care ar fi trebuit de mult remaniați ■ Incertă rămâne soarta
lui Toader, cel cu refuzul amnistiei, pentru că el ține de ALDE, nu de
PSD ■ În concluzie, puciștii și loialiștii s-au pupat până la urmă în Piața
Endependenții, lăsând răfuială finală pentru momente mai prielnice ■
Șefii Jandarmeriei au fost chemați la Parchetul Militar pentru a fi puși
sub acuzare pentru „reprimarea violentă a protestelor pașnice”. Cât de
pașnice, s-a văzut prea bine, iar demonizarea organelor de ordine va
avea un singur rezultat: cale liberă pentru huliganismul îmbrăcat în
blana de oaie a democrației și a drepturilor de exprimare a opiniei ■ Un
astfel de episod jenant s-a petrecut sâmbătă, când președintele Curții
Constituționale Valer Dorneanu a fost acostat pe stradă de niște
”#rezistenți” care l-au insultat și l-au hărțuit până acasă, fără ca cineva
să intervină. Mai ales vreun organ de ordine publică, care a învățat lecția
protestelor pașnice ■ Victimă de lux a represiunii Binomului,



218 /  AMOS News

judecătorul Toni Greblă a fost propus să preia Secretariatul General al
Guvernului. Omul este șomer de când DNA l-a înhățat pentru niște
acuzații de mai mare râsul și de un ridicol greu de egalat (creștea ilegal
struți și primise mită... o rochie). A fost avertismentul dat Curții
Constituționale, pentru că respinsese legea Big Brother pe care Maior
o promisese americanilor ■ Scandal cât casa la Agenția de Transplant,
ale cărei evidențe intraseră de ani buni pe mâna unei companii de
servicii pe care nu o controla nimeni și care a acționat după bunul plac,
cu acceptul (dezinteresat!) al celebrului doctor Zotta (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (24 - 30 septembrie)

Agenda comentariilor debutului de săptămână a fost dominată de „cazul
Dorneanu”. Președintele CCR a fost acostat pe stradă, insultat și hărțuit
până la domiciliu de un #rezistent convins că își face datoria patriotică
exprimându-și violent opiniile politice. Blândul președinte al Curții nu
a reacționat și nu a depus plângere. S-a „autodenunțat” însă huliganul,
mândru nevoie mare de performanța sa, pe care a mai și postat-o
pe rețelele de socializare ■ Alături de injuriile proferate la adresa fiului
și nurorii lui Dragnea de către un alt #rezistent cu tradiții de familie
(fiul fără nici un merit cultural al lui Ion Caramitru) se prefigurează
tabloul îngrijorător al violenței tot mai prezente în viața publică și în
dezbaterile politice, într-un straniu context în care aceasta este susținută
și chiar promovată din interese de partid sau de grup de interese ■ Fără
nicio legătură cu incidentul (sperăm!) CCR a respins contestația lui
Iohannis privitoare la statutul magistraților. Dealtfel, contestațiile
prezidențiale sunt respinse pe bandă, semn că la Cotroceni consilierea
juridică este în suferință ■ Între timp președintele s-a dus până la New
York, la sesiunea ONU, ca să se întâlnească - la recepția oficială - cu
prietenul sau Trump și cu cine s-o mai nimeri pe acolo ■ Contacte mai
punctuale are Fifor, cu patronii recunoscători de la companiile de
armament care ne înzestrează până în dinți cu rachetele și cu
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elicopterele ce vor apăra școlile la care cade tavanul în capul elevilor și
spitalele fără medicamente și aparatură ■ Viorica Dăncilă s-a întâlnit la
Bruxelles cu Manfred Weber, șeful popularilor și - probabil - urmașul
lui Juncker, care a tras-o de urechi din cauza violențelor și reprimării
spiritului civic al manifestanților pașnici de la București ■ Igor Dodon
a fost suspendat pentru a patra oară și conduce detașat în meciul său la
distanță cu Băsescu, care rămâne cu doar cele două suspendări ale sale
■ Simona Halep este în pasă neagră. În China a pierdut cel de al treilea
meci la rând acuzând niște dureri de spate ■ Situație critică la laserul
de la Măgurele, care nu poate funcționa între altele și datorită faptului
că nu pot fi angajați specialiști fără bacalaureat! Cum pretinde birocrația
românească. Un cercetător american reputat n-a putut fi angajat pentru
că nu avea... bacalaureatul, care la americani nu există ■ Senatul a
aprobat tacit hotărârea referendumului privitoare la limitarea numărului
de membri ai Parlamentului la 300. Dacă aprobă și Camera Deputaților
(puțin probabil) Băsescu intră în istorie ■ Parchetarul Lazăr așteaptă
fără emoții (zice el) evaluarea lui Toader, convins fiind că acesta acesta
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nu are ce să-i reproșeze. Cum nu au avut nici evaluările anterioare, care
nu s-au făcut ■ Se pare că secretarul american al Energiei a fost suficient
de convingător la întâlnirea pe care a avut o cu Dragnea, pentru că legea
Offshore intră din nou în dezbatere, intactă dar cu modificări pe ici pe
colo în punctele esențiale... ■ La mijlocul săptămânii România a trebuit
să se descurce și fără președinte și fără premier. Șeful statului a fost la
New York, unde i-a venit rândul să țină cuvântarea națională. A rostit-
o în cea mai bună engleză vorbită de vreun președinte român în viață și
n-a ezitat să facă lobby pentru candidatura României la un mandat de
membru nepermanent al Consiliului de Securitate, pentru care ne vom
bate cu Estonia ■ În rest, un discurs în linia tradițională a limbii
internaționale de lemn ■ O sarcină mai dificilă a avut Viorica Dăncilă
la Bruxelles, unde a trebuit să le explice diferiților interlocutori
neîncrezători că nu au a se teme de soarta democrației în România, unde
în pericol este chiar ordinea publică, atâta timp cât „protestanții” pot să
agreseze cu sălbăticie o jandarmeriță fără teama de a fi pedepsiți ■ Cel
mai septic dintre partenerii de discuții s-a dovedit a fi chiar șeful
popularilor, Manfred Weber, despre care Tăriceanu crede că a ținut un
discurs scris de altcineva. Foarte probabil, de Monica Macovei ■
Dealtfel, dihonia dintre români a fost sancționată de un lider de grup
care l-a apostrofat pe Cătălin Ivan, care ceruse excluderea României
din grup, pentru comportament neadecvat unui europarlamentar ■
Săptămâna viitoare doamna Dăncilă va trebui să mai suporte o
dezbatere în adunarea generală pe tema statului de drept din România
și a încetinirii anticorupției odată cu debarcarea Codruței Kovesi. Până
atunci va fi probabil aproape debarcat și Lazăr de către Toader, care nu
are a se teme de remaniere pentru că se bucură de sprijinul total al lui
Tăriceanu, în ciuda nemulțumirilor pe care i le provoacă lui Dragnea ■
Opoziția vrea să profite de situația tensionată din PSD și să-l dea jos pe
Dragnea de la șefia Camerei prin modificarea regulamentului, acțiune
la care lucrează cu entuziasm Victor Ponta ■ La Bruxelles Dăncilă a
fost acuzată și că ar susține oficial referendumul despre familie. A dat
însă asigurări că guvernul nu se implică și că ce fac unii parlamentari
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ca persoane fizice e treaba lor ■ Se estimează că referendumul își va
atinge scopul și că cele două zile vor fi suficiente pentru a întruni
cvorumul ■ Abia după aceea se va produce mult așteptata remaniere
care îi va scoate din joc pe câțiva dintre puciști, dar și pe unii dintre
membrii executivului care oricum nu prea aveau ce să caute acolo. Sunt
evocate deja numele lui Stănescu, Șova, Andrușca și alții... Neprietenii
președintelui fac mare caz de faptul că la New York acesta a ținut o
cuvântare în fața unei săli aproape goale, la adunarea generală ONU.
N-a fost o excepție. Asta este soarta celor de pe banca „rezervelor”,
sălile pline fiind rezervate titularilor care marchează pe scena
internațională ■ La fel și cu întâlnirile bilaterale. Te vezi cu cine poți și
nu e ocupat. Vedetele sunt deja angajate și nu îți rămâne decât
președintele Moldovei, cu care președinții României se întâlnesc cu
regularitate pe la evenimentele la care alții nu îi bagă în seamă ■
Iohannis se remarcă prin faptul că este singurul care s-a dus la Adunarea
Generală de două ori, și cu nevasta pe deasupra. Iliescu și
Constantinescu au fost câte o dată iar Băsescu n-a fost deloc. Toți trei
fără neveste ■ E drept că nu te alegi cu nimic de pe urmă acestor
manifestări politico-mondene, nici măcar cu voturi în plus pentru
mandatul de membru nepermanent al Consiliului de Securitate la care
s-a referit Iohannis în discursul său. Singura mângâiere este că „prima
doamnă” poate să dea o raită pe Fifth Avenue, cu sepepiștii după dânsa
■ În timp ce opoziția înfierbântată califică prezența Vioricăi Dăncilă la
Bruxelles drept „dezastruoasă”, Dragnea și Tăriceanu spun că a fost un
succes. Deocamdată e singurul aspect asupra căruia cei doi sunt de
acord, pentru că în „contenciosul” Toader se află pe poziții diferite. În
timp ce șeful ALDE crede că ministrul Justiției își face foarte bine
datoria și că n-ar fi nici un motiv să fie schimbat, Dragnea e de părerea
contrară, și aduce argumentul că deși a fost nominalizat de ALDE, el
ocupă un scaun guvernamental de-al PSD-ului. De aici o întreagă
dilemă: îl remaniem sau rămâne cum am stabilit? ■ În ședința CSM
Lazăr și Toader mai să se ia de păr (deși nu e cazul ministrului) pentru
amânarea audierii Adinei Florea, pe care (încă) procurorul general o
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bănuiește că ar fi dat în vileag Protocolul secret cu SRI și căreia vrea să
îi facă dosar penal pentru sustragere de documente. Audierea viitoarei
șefe a DNA a fost amânată pentru 8 octombrie, dacă până atunci nu o
înhață... DNA! ■ Evenimentul zilei a fost demisia ministrului Popa,
după o discuție cu Dragnea, pe marginea unei dispute cu UDMR, de
care coaliția are nevoie acum ca de aer ■ Aflat în zodia împăcărilor șeful
PSD înclină să o reabiliteze pe madam Andronescu și să-i ofere
portofoliul Educației, pe care i l-a refuzat la formarea Guvernului ■
Onea și Negulescu au fost suspendați din nou de CSM, după doar o zi
în care fuseseră repuși în drepturi. „Unitatea de elită” e pe ducă ■ În
ajunul referendumului Dragnea constată că întrebarea de pe buletinele
de vot este confuză și că ar trebui refăcută în așa fel încât oamenii să
înțeleagă pentru ce votează (sau nu). Ceva de genul: nu e așa că
homosexualii și lesbienele nu au dreptul să se căsătorească între ei? Și
să facă... copii? ■ Până la remaniere, Rovana Plumb a fost propusă ca
ministru interimar al Educației, domeniu înrudit cu Fondurile Europene.
Toată lumea așteaptă să treacă hopul referendumului ca să se încheie
suspansul: cine pleacă, cine rămâne? ■ În afara numelor care nu
contează sunt și două care cântăresc ceva mai mult. Stănescu, ditamai
vicepremierul, și „stăpânul celor 2% din PIB”, Fifor, despre care s-a
aflat că s-a numărat printre semnatarii scrisorii, dar că cerut să nu fie
deconspirat până la întoarcerea din America ■ Luni la Strasbourg este
programată o discuție „amicală” pe tema democrației și justiției din
România, la care va participa vicele Timmermans și la care Viorica
Dăncilă va trebui să răspundă și întrebărilor de încurajare, dar și celor
otrăvite - majoritatea ale unor europarlamentari români ■ Decizia
DIICOT l-a lovit în moalele capului pe Orban, care pur și simplu nu
înțelege de ce a fost clasată sesizarea sa, când era limpede ca lumina
zilei că Viorica Dăncilă e o trădătoare a nobililor idealuri ale dragostei
de țară. E hotărât să reclame și DIICOT-ul. Tot pentru trădare ■ Boicotat
de familia regală, care a înapoiat invitația nedeschisă, fostul Principe
Nicolae se căsătorește semi-regal la Sinaia. Chiar dezmoștenit (de către
Duda, spun gurile rele) el merge pe calea strămoșilor săi, înființând o
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familie tradițională prin familiara mezalianță ■ S-au dat în folosință 9
km de autostradă pe un traseu care era gata de câțiva ani, dar căruia îi
mai lipsea un pod. Unul mult prea îndepărtat. E un progres față de anul
trecut în care s-au înregistrat câțiva kilometri în... minus! ■ Un sondaj
SOCIOPOL indică faptul că 48% dintre români au declarat că vor
participa la referendumul pentru familie, iar dintre aceștia 85% vor vota
„pentru” ■ Renate Weber, europarlamentar ALDE, l-a atacat dur pe
viitorul șef al Comisiei, Manfred - tot Weber - acuzându-l că face „jocuri
murdare” în favoarea Ungariei și în defavoarea României ■ Fifor a
angajat tratative în America pentru achiziționarea cu 150 milioane dolari
a unui sistem de rachete pentru protejarea Coastei Mării Negre. Unde
au mers miliardele merg și milioanele... (AMBIDEXTRU)



Octombrie
șaptezile@amosnews.ro (1 - 7 octombrie)

Dezbaterile de la LIBE, Strasbourg, au prezentat un vicepreședinte al
Comisiei Europene intoxicat până în gât de propaganda anti-
românească, incapabil să depășească percepțiile vădit eronate - între
care și mirarea că protestatarii „pașnici” ar fi fost reprimați brutal la
București: era ce a văzut el la TV, din secvențele selecționate de redacții
și nu din ce a se raporta pe căile oficiale. Omul - care tocmai mărturisea
că primise cursul dezbaterii mailuri de la Monica Macovei care îl turna
pe Dragnea că sugrumă presa din țară - este ferm convins că MCV
constituie un instrument util și că nu sunt motive să fie ridicat până când
România nu va îndrepta erorile din Justiție. Lui Timmermans
protocoalele i s-au părut normale, iar revocarea Codruței Kovesi un act
de indisciplină greu de iertat ■ Niciunul dintre argumentele aduse de
vorbitorii din delegația română nu i s-a părut demn de a fi luat în seamă
pentru a modifica atitudinea Comisiei, el repetând vechea placă din
MCV dictată de Macovei ■ ICCJ a redeschis un dosar (închis în 2013)
în care Dragnea era acuzat de implicare în afacerile TelDrum. Poate că
vor urma și altele ■ Ministerul Apărării a confirmat procedura de
achiziție a rachetelor americane destinate apărării litoralului de turiști
nedoriți, cu 150 milioane de dolari. Dacă Ministerul ar destina o
fracțiune din banii pe care îi cheltuie ca să satisfacă exigențele
transatlantice ale lui Trump pentru a repara niște școli, ar merita tot
respectul nației. Dealtfel, americanii o fac pe acolo pe unde își instalează
baze militare ■ Parchetul anchetează numirea fiului vitreg al lui
Meleșcanu în funcția de consul la Strasbourg pe un loc pentru care
dăduse examen (și câștigase!) Vasile Popovici, cel de la Societatea
Timișoara. Ultralongevivul nostru ministru de Externe zice că totul a
fost legal ■ Viorica Dăncilă a anunțat demararea construcției drumului
expres Pitești - Craiova, cu o porțiune de 60 de km între Balș și Slatina.
Dacă nu vor apărea contestații ■ Începerea anului școlar a răspândit
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politicienii prin țară. Iohannis la Iași, Dăncilă la Craiova și... Klemm la
București. Ultimul a făcut o proorocire sumbră: că justiția română va
regresa cu 20 de ani, din cauza revocării iubitei sale Codruța! ■ Un
invitat surpriză la nunta principelui Nicolae de la Sinaia. Truică,
artizanul retrocedării Fermei Băneasa către unchiul vitreg Paul. Tot „de
România”. S-a lăsat cu scandal în comisia parlamentară la discuțiile pe
marginea legii Offshore. Surprinzător, nemulțumiți de forma modificată
au fost membrii ALDE care s-au retras de la lucrări, colegii bănuindu-
l pe Vozganian de a fi fost capacitat de investitori, cărora li se reduce
procentul de deducere de la 50 la 30%. Miercuri legea intră din nou în
plen, după ce a fost întoarsă de Iohannis, după reclamațiile americanilor
■ Viorica Dăncilă a sesizat Curtea Constituțională pentru conflictul
instituțional între Înalta Curte de Casație și Justiție și Parlament, pe
tema completului de 5 judecători în care potrivit noii legi
președinții sunt trași la sorți, șeful și adjuncții Înaltei Curți nemaiavând
de drept acest rol ■ CSM îl atacă pe Klemm pentru declarațiile făcute
la Facultatea de Drept și îl acuză că o astfel de abordare afectează
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încrederea în Justiției. O spun judecătorii, despre apărătorul procurorilor
■ Daea a anunțat că în gospodăriile în care s-au înregistrat cazuri de
pestă porcină vor fi plantați porci-santinelă, ca să se vadă dacă virusul
persistă și dacă se poate relua creșterea animalelor. Cam târziu pentru
Crăciun ■ O molimă misterioasă s-a abătut asupra președinților de secții
de votare de la referendum care se retrag în masă. Din motive personale
sau financiare ■ Din 2008 încoace în fiecare an se înregistrează cu câte
100.000 de studenți mai puțin. E vorba despre cei care intră, căci de
ieșit ies doar vreo 30%. Sa stins mitul diplomelor? ■ Investim în
străinătate! ■ Blue Air a achiziționat Air Moldova, cu 2,6 milioane euro
■ Simona Halep a făcut RMN și medicii au constatat că suferă de hernie
de disc. Operația ar costa vreo două milioane de euro, dar Simona nu e
hotărâtă să o facă ■ Ultima nădejde a lui Mutu s-a spulberat. A pierdut
procesul cu Chelsea, căreia va trebui să îi plătească 17 milioane euro.
Fostul fotbalist a hotărât să își piardă urma pe la arabi ■ După scandalul
provocat de acuzațiile lui Timmermans din reuniunea LIBE de la
Strasbourg se face tot mai simțit un curs de opțiuni pentru un ROEXIT.
Poate că era și timpul, după 11 ani de MCV... ■ Cei care și-au pus
speranțe într-o prestație de slabă calitate a Vioricăi Dăncilă în
Parlamentul de la Strasbourg au suferit o cruntă deziluzie. Au uitat, în
primul rând, că aceasta se afla într-un mediu care îi era familiar și printre
persoane pe care le cunoștea mai bine decât pe cele de la București,
pentru că le frecventase vreme de nouă ani. În comparație cu Ponta și
cu umilința la care acesta a fost supus de Barroso în urmă cu vreo șapte
ani când i s-a înmânat ca unui școlar repetent celebra „to do list”,
Viorica Dăncilă a avut momentul său astral, dacă e să îi spunem așa. A
fost demnă, concisă, tăioasă chiar, și nu s-a lăsat impresionată de
obrăzniciile și tupeul unora dintre foștii colegi. A fost, se poate spune,
un moment de demnitate și o cotitură în relația noastră cu Comisia și
Parlamentul aferent ■ Europenii nu au mai putut să tragă sub preș
gunoiul pe care care tot ei l-au adunat prin rapoartele MCV iar agresivul
Timmermans a fost nevoit să admită că în justiție s-au făcut abuzuri și
chiar să recomande o investigație într-o chestiune pe care Comisia a
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ignorat-o sistematic - ce a protocoalelor ■ Și nu din nebăgare de seamă.
Reproșul cel mai dur pe care Dăncilă ar fi trebuit să îl facă apăsat a fost
că „succesurile” anticorupției cea mult lăudată prin MCV-uri s-au
datorat mai degrabă protocoalelor și abuzurilor comise sub oblăduirea
Comisiei, decât profesionalismului „unităților de elită” ale DNA ■ Nota
de pitoresc a ședinței Parlamentului au dat-o tot conaționalii noștri în
frunte cu Monica Macovei, care au repetat cunoscutele de slogane cu
„statul de drept”, cel chiar de ei consolidat în folosul propriu prin
dezinformarea sistematică a Comisiei ■ Audierea de la Strasbourg este
un moment de cotitură și în relația noastră cu o autoritate abuzivă și
lipsită de o minimă onestitate în tratamentul care ni se aplică cu o
consecvență direct proporțională cu discordia pe care am exportat-o în
Uniune ■ Scandal în Comisie la discuțiile pe legea Offshore. ALDE și
UDMR au refuzat să participe la votul în plen pe motiv că nu au fost
încunoștiințați despre ultimele modificări. Ceea ce reproșează ei este
că prin reducerea deducerilor investitorilor de la 60 la 30% se ajunge
la un record european al redevențelor de 14 - 15%, descurajator pentru
investitori. (Observatorii zic că coaliția începe să scârțâie) ■ Face valuri
tot mai mari decizia Înaltei Curți care a spus că fapta pentru care a fost
inculpat fostul procuror general Tiberiu Nițu „nu există” și nu că a fost
anulată de noile prevederi ale Codului Penal, cum a motivat DNA.
Cineva trebuie să plătească pentru aceasta incalificabilă manevră care
a avut ca rol principal aducerea lui Lazăr în locul lui Nițu, ca instrument
prea plecat al intereselor „binomului” ■ Elena Udrea și Alina Bica au
fost reținute de poliția din Costa Rica și încarcerate. Asta nu înseamnă
că vor fi și extrădate. Televiziunile „contras” au înghițit cu noduri
prestația Vioricăi Dăncilă de la Strasbourg, pe care au preferat să o
trateze într-o tonalitate minoră, accentuând pe criticile Comisiei și ale
grupării de gherilă „Macovei și Compania”. Chiar și intervențiile
favorabile ale unor eurodeputați au fost persiflate, pe motiv că aceștia
aparțineau unor grupuri minoritare ■ În schimb membrii Guvernului au
primit-o cu aplauze la ședința de joi, surprinși de schimbarea la față și
la vorbă a șefei lor. Care, foarte probabil, le va oferi și alte surprize ■
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Bomba zilei venit din Costa Rica, unde Interpolul a întrerupt partida de
ceai a cuplului Udrea-Bica, punându-le binecunoscutele cătușe și
ducându-le în arestul în care vor domicilia în următoarele două luni.
Unul mai rău decât Beciul Domnesc din Rahova ■ UDMR și ALDE
refuză să valideze proiectul legii Offshore lăsând PSD fără majoritatea
necesară. A fost nevoie să se amâne votul în plen până se lămuresc
lucrurile între parteneri ■ Iohannis a mai promulgat o lege cu care nu e
de acord: legea CSM. A motivat opoziția pasivă, exprimând speranța
că întregul pachet de legi ale Justiției va fi pus în acord cu recomandările
Comisiei de la Veneția, GRECO și a altor comitete și comiții europene
■ O veste bună dinspre Ministerul Apărării. Se vor pune la bătaie câteva
milioane (de lei) din bugetul de 2% destinat rachetelor și fregatelor,
pentru refacerea și modernizarea sanatoriului Regele Ferdinand din
părăginita stațiune Herculane. Va dura doi ani ■ După ce și-a făcut
„norma” cu jandarmi, parchetul își îndreaptă atenția și spre huliganii
pașnici de la protestul diasporei. A fost reținut cel de al șaptelea -
specialistul în karate ■ După ce a ordonat un control care a constatat că
patru dintre membrii CA al RNP Romsilva erau incompatibili, ministrul
Deneș și-a luat inima în dinți și l-a dat afară și pe directorul Ciprian
Pahonțu, cel pus în funcție de fosta ministră a Mediului, madam Palmer,
ca să „armonizeze” relația cu cei de la Schweighoffer ■ Teodorovici a
declarat că se are în vedere și o reducere a TVA la 18% - mai puțin decât
a fost inițial, când s-a majorat taxa. Bomboana de pe coliva a săptămânii
a fost Referendumul. Mai precis, rezultatul său. Privit prin prisma
modificărilor legii, care prevedea un cvorum considerabil mai redus -
30% - se părea că această consultare nu va fi o problemă ■ Cu atât mai
mult cu cât modificarea Constituției vizată se bucura de o acceptare
majoritară, în ciuda ambiguității textului de pe buletinele de vot ■ Iar
prelungirea duratei referendumului pe parcursul a două zile era un
argument în plus pentru succesul demersului inițiat de Coaliția pentru
Familie ■ Iată însă că, spre surpriza generală, sâmbătă s-a înregistrat
un procent îngrijorător de mic - puțin peste 5% ■ Lucrurile nu a mers
mai bine nici duminică, în ciuda îndemnurilor preoților care și-au trimis
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enoriașii la secțiile de votare ■ Deja pe la prânz Coaliția pentru Familie
se resemnase și arunca responsabilitatea eșecului asupra PSD, care nu
făcuse eforturile necesare pentru a promova o acțiune a cărei miză se
părea că și-o însușise ■ Este primul referendum care nu-și atinge
obiectivul numărului de participanți, motiv pentru care va fi invalidat
■ În mod straniu nu s-a înregistrat nici măcar participarea celor care au
semnat petiția Coaliției pentru Familie - peste 3 milioane!
(AMBIDEXTRU)
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■ În arena publică se ciocnesc zgomotos comentariile pe marginea
referendumului: se caută de zor vinovați pentru eșec, responsabilitatea
împărțindu-se între biserică și partidele politice care nu au reușit să
mobilizeze electoratul ■ Cea mai simplă explicați este cea oferită de
Tăriceanu: pur și simplu subiectul nu a interesat populația! ■ Dacă în
PSD lucrurile stau mai calm, nerepezindu-se nimeni să îi ceară socoteală
lui Dragnea (are el socoteli mai grave), la liberali s-a pus de un puci pe
motiv că Orban a fi atras partidul în capcana susținerii modificării
Constituției ■ Cei mai fericiți par useriștii care se consideră chiar
învingători, deoarece ei au fost contra de la început ■ Mister total de în
legătură cu votul președintelui, care s-a dus la urne în ultimul moment
și fără doamna Carmen ■ Scorul final abia atinge numărul semnăturilor
de pe petiția Coaliției pentru Familie, iar procentul în favoarea
modificării a trecut de 90%. Se consideră însă că cei cu opțiuni
împotrivă au renunțat să voteze ■ Scrutinul a fost declarat deci invalid
pe motiv de cvorum și vreo 45 de milioane de euro s-au dus pe Apa
Sâmbetei ■ La termenul de la Curtea Supremă a procesului lui Dragnea
s-au prezentat ca de obicei contestatari furioși pe care odioșii jandarmi
au trebuit să-i amendeze ca să-i potolească. Dragnea nu s-a prezentat,
motivând că nu are apărător ■ A dat însă în judecată conducerea Curții
Supreme pe motiv că aceasta nu a aplicat dispoziția legii care,



modificată, spune că toți membrii completelor trebuie trași la sorți și că
președintele și vicepreședinții nu pot face parte din acestea după cum
au chef ■ La audierea în CSM Adina Florea a dat cu bâta în baltă
afirmând - spre suprafața membrilor comisiei - la noua audiere, că ea
nu s-a considerat independentă ca procuror, aflându-se sub controlul
instanțelor superioare. A primit doar votul lui Toader și propunerea
acestuia urmează să meargă - avizul negativ al CSM fiind facultativ -
la președinte. Dacă acesta o respinge, ministrul trebuie să caute un alt
șef pentru DNA ■ La audiere s-au ciocnit din nou opiniile procurorului
general Lazăr - care se consideră „ministru public” - cu cele ale lui
Toader, care insistă că nu există un astfel de minister ■ Vișinescu,
torționarul, a fost internat de urgență la spitalul penitenciar cu cu coaste
fracturate și ruptură de splină. Nimeni nu a dat vreo explicație pentru
ce s-a întâmplat, pentru că astfel de leziuni pot rezulta doar din
împrejurări violente, varianta relelor tratamente neputând fi exclusă ■
Corina Crețu a făcut o adevărată criză de nervi afirmând că nu mai
acceptă „insultele” Guvernului care nu e în stare să prezinte la Bruxelles
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proiecte pentru banii pe care Comisia îi pune la dispoziția României ■
Simțindu-se cu musca pe căciulă, liderii coaliției încearcă să dreagă
busuiocul referendumului, al cărui spectaculos eșec li se pune majoritar
în sarcină, printr-o compensație: parteneriatul civil. Și homosexualii și
lesbienele vor avea la dispoziție o lege care le va permite să se descurce
ca și cum ar fi căsătoriți, cu singura condiție că nu vor putea înfia copii.
E drept că nici să îi facă nu vor putea... ■ PNL-ul ar fi de acord cu ideea,
doar că nu îi convine prioritatea pe care și-o asumă PSD și ALDE. După
cum se vorbește prin coaliție proiectul va fi depus în cel mai scurt timp
■ Organizațiile LGBT sunt mulțumite: e bine și atât. Restul va urma,
după o metodologie pusă deja în practică prin alte părți mai destupate
ale lumii ■ Lazăr protestează cu jumătate de gură împotriva investigării
modului în care au fost făcute și puse în practică protocoalele. „Sunt
metodologii de lucru pentru bune practici” - spune el, în încercarea de
a le da o față umană și de a le stopa. Toader nu este, bineînțeles, de
acord ■ Ministrul Șova a provocat revolta baronilor din transporturile
de persoane anulând prevederea prin care la licitații era hotărâtoare
vechimea companiei. Pe această bază câteva intreprinderi s-au abonat
pe veci la contractele la care alții nu au acces pentru că sunt prea noi.
Este, bineînțeles, o formă de monopol care exclude principiul liberei
concurențe. Baronii l-au huiduit copios pe ministru și amenință cu greva
care, zic ei, va lăsa pe drumuri vreun milion de călători ■ Hotărât să
facă cu banii alocați Apărării și fapte bune, nerăzboinice, ministrul Fifor
a preluat sarcina redresării Institutului Cantacuzino, promițând că, cu
banii alocați din 2%, acesta va reuși să producă din nou celebrul polidin,
în maximum doi ani ■ După „succesul” obținut la referendum de USR,
Dan Barna spune că partidul ar intra chiar la guvernare, dar nu oricum,
ci cu niște condiții. Pe care nu prea are cui să le pună... Toată lumea își
dă cu părerea despre referendum și opiniile variază între aprecierea sa
ca un succes al celor care s-au opus și o manevră dubioasă a celor care
au promovat-o cât să o rateze ■ Deja nimeni nu se mai gândește la ce
ar fi fost să fie, iar specialiștii analizează pe toate fețele parteneriatul
civil ■ A apărut pe firmamentul media o altă temă, mult mai tentantă:
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Udrea și Bica! De ce au stat liniștite și nu le-a deranjat nimeni până
acum și deodată a fost înhățate de pe stradă, după metoda Kovesi? ■
Ba, unii găsesc asemănări cu supravegherea lor la Paris, cu prilejul
voiajului de plăcere în urma căruia au rezultat fotografiile care au
declanșat declinul favoritei lui Băsescu ■ Unii bagă mâna în foc că tot
SIE ar fi la originea întâmplărilor de acum ■ Doctor în materia „Udrea”,
„maestrul ” Ion Cristoiu a dezvoltat o întreagă teorie geopolitică din
care rezultă că reținerea celor două fugare s-a datorat schimbărilor la
vârf din Costa Rica, unde președinte ar fi devenit un fel de Cioloș cu
frica lui Dumnezeu și a americanilor, în locul unuia corupt ■ Un sondaj
Avangarde pe care Pieleanu l-a vândut în exclusivitate mai multor
televiziuni arată că media încrederii în Guvern ar fi de doar 16%, de
cea mai mare încredere bucurându-se armata cu 67% și poliția cu 55%.
Ba, culmea, în top s-ar afla și DNA, cu 34%! ■ Cele mai populare figuri
Guvern sunt, conform aceluiași sondaj, Olguța Vasilescu, Tudorel
Toader, Orlando Teodorovici și Petre Daea, acesta din urmă căzut pe
locul 4 de pe primul din cauza porcinei ■ Sondajul a fost făcut înainte
de referendum ■ Noua lege a pensiilor a fost aprobată în Guvern
(culmea ar fi fost să nu fie!) și în 2019 va avea un impact financiar de
8,4 miliarde lei Ambasadorul Klemm - se putea altfel? - aplaudă eșecul
referendumului. Era și timpul să aibă și el o mulțumire, după șirul
aproape neîntrerupt de eșecuri din ultima vreme - vezi Kovesi și
Offshore ■ Tragedie! S-a prăbușit casa din Hobița a lui Brâncuși, care
în ultima vreme servea drept coteț de găini. Ministrul Ivașcu este
„profund îndurerat”, deși casa memorială de alături este intactă. Cotețul
era proprietate privată și posesorul nu a admis să se intervină pentru
salvarea sa ■ Juncker a trimis-o la București, la o întâlnire cu Viorica
Dăncilă, pe secretara sa de la Bruxelles! Pemierul a asigurat-o că la anul
vom asigura o președinție eficientă și pragmatică. Cu echipa pe care o
are, ar fi de mirare să nu reușească. Ați auzit de Dănuț Andrușca? ■
Mare tămbălău pentru că vigilenți polițiștii antidrog au prins-o pe vedeta
TV Emma Zeicescu cu două țigări care conțineau „și” marijuana. O
nouă victorie în lupta cu drogul! ■ Carmen Adamescu a fost plasată,



șaptezile@amosnews.ro / 233

după o noapte petrecută la Beciul Domnesc, în arest la domiciliu. A
turnat-o propriul său fiu că a dat iama în averea lăsată de soțul și tatăl
decedat fără să îi pese că banii aparțineau unei firme. E drept,...
evazioniste ■ Weekendul a fost dominat de activitățile desfășurate în
cadrul exercițiului „Seism 2018”. În așteptarea marelui cutremur
încercăm să ne pregătim cum putem și cu ce avem. Simularea a avut
însă darul să dea peste cap serviciile medicale reale și transporturile ■
La Hramul Cuvioasei Parascheva de la Iași s-au înghesuit peste 20.000
de credincioși a căror ultimă speranță a mai rămas doar Sfânta ■
Iohannis a plecat în vizită oficială în Italia. Președinția a dat un
comunicat în care se afirmă cu mândrie că ar fi prima vizită de stat din
ultimii 45 de ani, dar Iliescu a mai efectuat una în 2004 ■ „Întărită” de
Contra cu relicve de soiul lui Tamaș, naționala de fotbal a ratat șansele
de a câștigat grupa remizând norocos cu sârbii, după un meci în care s-
au văzut clar carențele de tehnică și gândire tactică ale acestei formule
șchioape precum antrenorul său ■ Un sondaj CURS îl arată pe
Tăriceanu în ofensivă, cu 29 de procente, doar vreo 11 în urma lui
Iohannis, în cursa prezidențială ■ Primăria Capitalei vrea să scoată din
trafic 5.000 de mașini poluatoare oferind eco-vouchere în valoare de
câte 9.000 RON ■ Comisarul european Andriukaitas afirmă că
autoritățile române au luat toate măsurile necesare pentru combaterea
și prevenirea peste porcine, considerând de neconceput ideea ca
românilor să le lipsească de pe masă carnea de porc la Crăciun, prin
interzicerea creșterii acestora în gospodării ■ Într-un iresponsabil acces
de partizanat politic, europarlamentarul ex-pemepist Siegfried Mureșan
acuză guvernul român că ar fi votat pentru o reducere a fondurilor
Europene destinate combaterii pestei, afirmație dezmințită viguros de
Petre Daea, care știe despre ce este vorba în propoziție.
(AMBIDEXTRU)
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Aflat în vizită de stat (stă vreo trei zile) în Italia Iohannis a fost încântat
de iluminarea tricoloră a Columnei lui Traian. A făcut acolo schimb de
impresii cu omologul său Matarella referitor la cei 1,5 milioane de
români - cea mai numeroasă minoritate etnică din peninsulă ■
Aprobarea prin Ordonanță de Urgență a modificărilor legilor Justiției a
stârnit o adevărată furtună printre magistrații afectați, în special cei cu
detașări sau aflați în funcții fără vechimea necesară. O doamnă din
Ministerul Justiției i-a reproșat chiar lui Toader că după 17 ani de
detașare nici nu mai știe să judece (detașările se fac pe o perioadă de 3
ani) ■ Ministrul Justiției a trimis la Cotroceni propunerea Adinei Florea
pentru șefia DNA, în ciuda avizului negativ al CSM și a manevrelor
dubioase ale lui Lazăr prin care acesta încearcă să o scoată din joc.
„Cine spune că a doua propunere nu poate să fie tot prima?” se întreabă
candid ministrul ■ Cât despre rezultatul evaluării lui Lazăr, acesta va fi
anunțat în „zile”, ministrul mai având să se lămurească în privința unor
aspecte colaterale ale impecabilei activități a „ministrului public” ■ În
următoarele 30 de zile urmează să fie depuse ofertele pentru execuția
autostrăzii Comarnic - Brașov. După aceea va începe lucrul. Bineînțeles,
dacă nu apar obișnuitele contestații ■ În Turcia doamna Dăncilă s-a
întâlnit cu Erdogan și s-au pus de acord să continue și să amplifice
colaborarea dintre cele două țări. N-au pomenit nimic despre drepturile
omului... ■ Pe 16 octombrie la ora zero și un minut, din studioul
România Actualități ministrul Petre Daea a declanșat procesul de
execuție a plății subvențiilor pentru fermieri. A intrat în direct în dialog
cu agricultorii răspunzând întrebărilor lor. Peste un milion de fermieri
vor primi etapizat banii necesari pentru următoarea campanie agricolă
Modificările aduse legilor Justiției au fost publicate în Monitorul
Oficial, iar efectele se manifestă practic din acel moment. Lazăr îi
plânge cu lacrimi amare pe cei vreo 80 de procurori de la DNA și
DIICOT care vor trebui să se întoarcă la parchetele de la care au fost
aduși să lucreze dosare grele, chiar dacă nu aveau experiența necesară
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■ Asta chiar e culmea: eternul critic al Guvernului salută în Italia
creșterea economică din acest an de patru - cinci la sută. Ca să fi mai
popular și printre italieni, Iohannis a dat un geamantan de decorații
funcționarilor guvernamentali de la Roma. A decorat-o chiar și pe fiica
Președintelui Mattarella cu ditamai Steaua României ■ În Turcia Viorica
Dăncilă a evocat recordul de 5,1 miliarde de euro al schimburilor
comerciale bilaterale, declarând că vrea mai mult ■ Un mare scandal
este pe cale să se declanșeze din cauza uniformelor militarilor noștri
din Afganistan, care într-o lună s-au decolorat și scămoșat de arată ai
noștri ostași ca niște talibani. Noile uniforme produse de firme
românești printr-un contract de 30 milioane euro au fost prezentate cu
mare fast la Cercul Militar. E vechea poveste devenită tradiție a
furniturilor pentru armată ■ Cel mai incompetent premier din istoria
României postdecembriste, Victor Ciorbea, se umple de bani:
Parlamentul a votat să primească o pensie egală cu cea a judecătorilor
constituționali, omul încasând, cu leafa de Avocat al Poporului, vreo 90
de milioane lunar. El zice că le merită din cauza presiunii mediatice la
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care ar fi supus ■ Șefa NN Asigurări au obținut câștig de cauză din
partea instanței și ASF va trebui să o repună în funcție, după ce a dat-o
afară pe motiv că își alarmase prin mailuri clienții cum că guvernul ar
fi vrut să naționalizeze pensiile suplimentare. Ceea ce era doar parțial
adevărat ■ Ordonanța pe justiție își face efectele. În ciuda interpretărilor
lui Codruț Olaru - care considera că nu trebuie să plece nici un procuror
- de miercuri 48 de procurori promovați în ciuda lipsei de experiență la
instanțele superioare se întorc de unde au plecat. Asta nu înseamnă că
parchetele dau faliment. Unii pleacă alții vin - nici neapărat mai buni și
nici mai răi ■ „A fost un succes, căci am identificat unele deficiențe” -
conchide Arafat la finalul exercițiului „Seism 2018”. Cum ar fi fost dacă
nu se identificau deficiențe? ■ 65% dintre români sunt mulțumiți de
Uniunea Europeană, în timp ce doar 15% cred că locul nostru ar fi în
afară. Sunt șanse slabe pe un pentru un ROEXIT ■ Unicul nostru
terorist, Hayssam, a fost refuzat de către instanță când a cerut
întreruperea pedepsei din motive medicale. Ne-am obișnuit ca unii
condamnați să ne moară în pușcărie, chiar dacă pedeapsa cu moartea a
fost abolită ■ Vizita în Italia a președinte Iohannis va rămâne
memorabilă prin șirul de gafe de protocol comise și prin geamantanul
de decorații pe care le-a împărțit cu generozitate gazdelor, inclusiv fiicei
președintelui Mattarella (ditamai Steaua României). În competiția cu
premierul Dăncilă președintele a luat conducerea la acest capitol ■ O
imagine sugestivă a fost difuzată după întâlnirea doamnei Dăncilă cu
președintele Erdogan. Pe fundal, în dreapta, trona fotografia lui... Victor
Ponta ■ Acuzată că cheltuiește prea mulți bani pe sindrofii publice,
Gabriela Firea anunță că a diminuat bugetul capitolului sau preferat
(cultură - recreere -religie) cu 13,39 milioane lei ■ Ministerul Apărării
a luat măsuri drastice împotriva firmei care a furnizat eșalonului din
Afganistan uniforme care s-au decolorat și scămoșat după o lună: a
notificat-o ca nu cumva chestiunea să se repete la următoarea tranșă de
uniforme livrate!!! ■ Demonul turistic care îl domină l-a făcut pe
președintele nostru să renunțe la o reuniune informală pe tema BREXIT-
ului de la Bruxelles în favoarea unei vizite de plăcere - cu consoarta -
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la ruinele orașului antic Pompei, unde Vezuviul a făcut dovada „lucrului
bine făcut” ■ Odată ajuns însă la Consiliu și-a regăsit aplombul cu care
desființează sistematic acțiunile Guvernului, făcând - în ciuda unui
angajament anterior, cum că nu va mai discuta problemele interne în
străinătate - un aspru rechizitoriu „acestei coaliții” care modifică „peste
noapte” legile Justiției ■ În Emirate premierul Dăncilă s-a împărțit între
vizita la Marea Moschee din Abu Dhabi, îmbrăcată în echipamentul
arăbesc obligatoriu, și discuțiile cu felurite autorități pe care le-a invitat
să investească în România. Unul dintre interlocutori s-a arătat interesat
de posibilitatea de a construi un port la București, pe Dâmbovița, și va
veni să vadă ce poate face ■ Opoziția a primit cu satisfacție vestea că
Comisia Europeană va trimite în România o echipă de audit pe pestă
porcină. Poate că are noroc și îl prinde cu ceva pe Daea, să nu se mai
laude toată ziua cu realizările lui ■ ANAF-ul vrea să ia la întrebări pe
proaspeții însurăței ca să afle cine le-a făcut servicii la nuntă și dacă li
s-au tăiat facturi. „Chiar dacă este prevăzută în lege, este o
imbecilitate!” - a răbufnit Teodorovici, a cărui simpatie față de șeful
instituției (predecesorul său de la minister) este notorie ■ Instanța a pus
sechestru pe bunurile lui Carmen Adamescu, judecată pentru
delapidarea propriei sale companii și dată în gât de propriul său fiu
(vitreg) ■ 40% din terenurile agricole din România aparțin - a constatat
o instituție europeană de profil - străinilor. Legislativul se chinuiește de
câțiva ani să scoată o lege care să mai stăvilească transferul acesta de
autoritate asupra teritoriului național ■ Fostul șef ANAF Sorin Blejnar
a fost condamnat (nedefinitiv) la 6 ani închisoare pentru luare de mită...
■ În comunicatul de pe site-ul său, Comisia de la Veneția recomandă
autorităților române să reanalizeze amendamentele aduse la Codul Penal
printr-o „consultare publică amplă și reală”, care să beneficieze de
„sprijin din partea societății”. Se pare că judecătorii din Lagună au găsit
cheia consensului, despre care în România nu s-a auzit. Ei ar vrea ca,
practic, să se facă niște modificări care să nu schimbe nimic, pentru că
numai așa s-ar putea obține acordul celor care nu sunt de acord cu nicio
schimbare ■ Extrem de satisfăcut de faptul că i s-au confirmat toate
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bănuielile (pentru că, din principiu, evită să aprofundeze vreun subiect)
Iohannis i-a și cerut demisia lui Toader, pe care îl consideră țapul
ispășitor ■ Ministrul nu e însă dispus să ispășească ceva pentru ce nu
se consideră vinovat și îl invită politicos pe președintele pripit să se
documenteze înainte să vorbească, pentru că doar așa poate afla că
modificările incriminate aparțin Parlamentului și nu Ministerului ■ Una
peste alta, solicitările din comunicatul oficial în care Iohannis menționa
opiniile... președintelui (care a ajuns deja la faza tratării propriului eu
la persoana a treia!) seamănă izbitor cu cele ale lui Farfuridi, făcute
nemuritoare în replica: „Să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe
nimic!”. În special la capitolele care privesc privilegiile procurorilor...
■ Între timp se pune în funcțiune odioasa secție pentru magistrați de la
Parchetul General, care înlocuiește glorioasa secțiune din DNA, la care
s-ar putea să funcționeze Adina Florea, pe care același CSM care o
găsise complet nepotrivită pentru șefia DNA, a aprobat-o acum cu
entuziasm în noua structură ■ Mare tevatură pe marginea somațiilor
ANAF către însurăței, prin care li se cer relații despre partenerii
organizatori ai nunților. În industria subterană a mariajelor - afacere de
un miliard anual, sută la sută neimpozitat - se spală de zor bani negri și
se fac averi nesimțite. În mod cel puțin straniu, Teodorovici dezavuează
acțiunea instituției din subordine. O fi având și el motive... ■ Gunoiul
Național modifică harta țării născând veritabili munți pe locul gropilor
de gunoi pe care Guvernul nu reușește să le închidă, cum cere Comisia
Europeană. Curtea Europeană de Justiție ne-a condamnat să plătim
cheltuieli de judecată (deocamdată), pentru că din cele 100 de gropi nu
am reușit să închidem până acum decât 32... ■ Neobositul liberal Cîțu
a dibuit o hârtie trimisă la Comisia Europeană în care Guvernul român
s-ar fi angajat să înghețe salariile în 2019. Ce mai tărăboi s-a stârnit!
„Sunteți faliți, nu mai aveți bani!” ■ Teodorovici s-a ținut însă bățos și
a pretins tot că era vorba doar de o „variantă de lucru”, în timp ce Olguța
Vasilescu dădea asigurări că „sunt bani destui!” ■ Înainte de a pleca în
Japonia ca să se documenteze pe tema Smart City, Gabriela Firea a mai
lansat un atac la adresa CNADNR, cerându-le șefilor să își dea demisia,
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pentru că blochează transferul la Primărie al șoselei de centură. Aceia
zic că șoseaua de centură nu există în nomenclatorul în care figurează
doar „drumuri locale”și „drumuri județene” și ei ar fi astfel cu mâinile
legate ■ Ponta a făcut congres pentru partidul lui și s-a ales președinte,
fiind candidat unic. Și-a făcut amicii vicepreședinți - Bănicioiu, Dan
Constantin și Sorin Cîmpeanu - și primul său obiectiv este să obțină
măcar un loc de eurodeputat pentru Daciana ■ Senatul nu mai are bani!
S-a cheltuit în draci pe deplasări în străinătate și diurne pentru senatori
și „aparatul tehnic” de însoțire. De când l-au dat afară pe fostul secretar
general Vărgău, ca să pună în locul său amanta unui senator proaspăt
divorțat, senatorii lui Tăriceanu au dat de fundul sacului bugetar ■ În
Kuwait Viorica Dăncilă tratează neobosită cu tot felul de șeici și emiri
pentru a-i convinge să vină să investească în România, dacă tot nu mai
au ce face cu banii... (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (22 - 28 octombrie)

După ce și-a spus părerea de mai multe ori, cel mai adesea în
necunoștință de cauză - lucru pentru care a și fost sancționat (verbal) -
Iohannis s-a gândit că ar fi bine să consulte și partidele pe problemele
Justiției și le-a invitat la Cotroceni. Consultarea va avea loc după
schema clasică: fiecare va veni cu părerea proprie, iar președintele va
trage o concluzie care nu va fi de folos nimănui ■ Comisia Europeană
ne anunță că raportul MCV pe 2018 va fi dat publicității fix pe data de
13 noiembrie. Zi cu ghinion... ■ Noul judecător numit să preia dosarul
Colectiv după pensionarea lui Terceanu a făcut tuturor o surpriză: nu a
luat procesul de la capăt, cum se zvonea, ci de acolo de unde rămăsese,
după doi ani. A început prin a face ordine în sala de judecată, separând
inculpații de reclamanți. Prea erau amestecați ■ Guvernul are de gând
să mărească din nou salariul minim, de la 1900 la 2080 lei, chiar de la
sfârșitul acestui an, spre disperarea sectorului privat care a și început
să protesteze prin Jianu, cel de la IMM-uri ■ Cazul copilului de 2 ani



operat de hernie la SANADOR, care a murit după câteva ore, pune din
nou sub semnul întrebării mitul calitatății serviciilor din sectorul
medical privat. Părinții copilului au achitat 11.500 lei ca să îl ia acasă
într-un coșciug ■ Dacă prin alte sporturi nu prea mai facem mare
scofală, ne compensăm cu participarea veteranilor răniți pe teatrele de
război din Afganistan și Irak la jocurile Invictus. La această ediție, din
Australia, am obținut o primă medalie, de bronz ■ Statisticile spun că
1,2 milioane de românce sunt agresate de parteneri. Nici o statistică nu
vorbește însă despre milioanele de români agresați de partenere. Cele
aflate la putere..■ După repetiția făcută la Adunarea Generală ONU,
Iohannis s-a descurcat excelent în fața scaunelor goale din aula
Parlamentului European de la Bruxelles. A vorbit cu aplomb despre
viziunea românească asupra Uniunii, primind meritate aplauze din
partea lui Junker, care nu s-a simțit deloc stingher, fiind și el obișnuit
cu lipsa de spectatori, mai ales acum la final de mandat ■ Președintele
român a dezvăluit o viziune despre care nimeni nu avea habar, pentru
că proiecția sa fost ținută la secret, nediscutată cu nimeni, nici Guvern,
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nici Parlament nici partid - nici măcar popor-cobai - despre cum vede
el viitorul țării în Uniune. Acum, că am aflat și noi, poate vom începe
să mai dezbatem câte ceva din ceea ce nu a fost bătut în cuie politice ■
Tăriceanu se leapădă de Tudorel! A declarat că nu mai are nimic
împotrivă ca acesta să fie remaniat. Nici măcar nu e dispus să aștepte
până când îl va revoca pe Lazăr. Poate că sa făcut un târg, ceva... ■
Legea Offshore a primit avizul Comisiei (40 la 14), nu înainte ca aliații
să se mai certe puțin pe tema neinformării reciproce. Va merge la plen,
spre groaza celor care și-au asumat niște angajamente față de americani
■ Șoc și groază printre suporterii libertăților sexuale. Proiectul
parteneriatului civil a fost respins în Comisia juridică. Partenerii ar
putea să rămână fără protecția legii, la cheremul iubitorilor familiei
tradiționale ■ Iordache a dezvăluit motivele pentru care Comisia de la
Veneția a fost atât de înverșunată împotriva modificărilor din legile
Justiției, încât nu a ezitat să se antepronunțe. A fost indusă în eroare de
informațiile false și tendențioase furnizate de „aripa” Macovei și
trâmbițate de „aripa” Iohannis-Kovesi-Lazăr ■ Ministerul Muncii
anunță că se va introduce salariul minim diferențiat pe bază de studii și
vechime. Un cercetător nu va mai putea fi plătit ca un măturător. Va
primi câțiva lei în plus ■ Pe fază, ca deobicei, liberalii propun o moțiune
anti-Toader, exact când acesta este oricum pe fărașul remanierii. S-ar
putea să le iasă, măcar de data asta ■ „Zilele” lui Lazăr anunțate de
Toader s-au numărat și au adus decizia finală a ministrului în procesul
de evaluare profesională (și morală) a procurorului general zis și
„ministrul public”. După „rețeta Kovesi”, minuțiosul șef al Justiției a
alcătuit un rechizitoriu impecabil care a pus în evidență incompetența
profesională a arheologului și deficitul de moralitate în exercitarea
funcției publice la care a acces fără nicio evaluare din partea celor care
l-au promovat în interese proprii ■ Cele 20 de puncte ale evaluării au
constituit tot atâtea capete de acuzare solid argumentate, care au condus,
inevitabil, la decizia de revocare ■ Comunicată CSM-ului pentru un
aviz formal, propunerea ministrului a poposit pe biroul președintelui,
unde va adăsta atâta timp cât îi va trebui acestuia să o citească și să o
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înțeleagă ■ Odată cu Lazăr dispare și cel de al doilea punct de sprijin
prezidențial în lupta sa neobosită cu restul statului pentru
„independența” Justiției care îl servește personal. Cu siguranță că în
aceste condiții remanierea lui Toader rămâne o simplă părere de-a
Tăriceanului, ca să îi facă o plăcere colegului de coaliție ■ Dragnea a
avut zile grele unde se aștepta mai puțin - în Parlament, unde s-a
confruntat cu opozițiaa propriului partid în chestiunea legii Offshore.
Legea fost votată până la urmă așa cum era, cu excepția modificării
redevenței care va rămâne fixă pe perioada contractului. A fost 170
voturi „pentru”, trei „împotrivă” și o abținere - minus voturile partidelor
de opoziție care s-au retras ■ Consultările de la Cotroceni au marcat o
inițiativă profund neinspirată a Președintelui, care spera (pe ce bază?)
să convingă partidele să pună modificările legilor Justiției în acord cu
recomandările (favorabile lui) Comisiei de la Veneția, ceea ce ar fi
implicat modificarea Constituției ■ Dragnea a declarat ritos că nu este
necesară reluarea procesului legislativ, iar Tăriceanu a afirmat că ar
trebui să se pună de acord CSM-ul cu Comisia de la Veneția, pentru că
nu toate recomandările sunt perfecte. Din contră ■ Orban nu iese din
obsesia lui legată de faptul că toată tevatura are drept scop să-l scape
pe Dragnea de pușcărie, iar naivii de la USR au depus un proiect de
lege pentru introducerea în legislație a propunerilor venețiene (!) ■
Reactia premierului la scrisoarea lui Teodorovici către Comisia
Europeană în care se evoca posibilitatea înghețării salariilor în 2019 a
fost că Dăncilă nu este de acord cu această idee și că nu vor lipsi banii
pentru proiectatele majorări...■ Greaua povară de stat care apasă pe
umerii prezidențiali a reușit să vatăme articulațiile lui Iohannis, încât a
fost nevoie ca medicii să intervină de urgență pentru o operație dinainte
programată ■ Președintele a fost internat la Spitalul Militar Central din
țară (nu ca alți președinț, pe la Viena) și acum se află în afara oricărui
pericol. Exceptând, bineînțeles, pe cele venite dinspre guvernare,
împotriva cărora nu există deocamdată soluții medicamentoase ■
Comunicatul oficial ne spune că nu a fost nevoie ca șeful statului să
delege competențele pe perioada când s-a aflat sub influența drogurilor
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anestezice, în așa fel încât să fi nevoit să apeleze la al doilea om în stat.
Știți dumneavoastră cine... ■ Din păcate, o anumită perioadă
președintele nu va mai putea să pună mâna dreaptă nici pe rachetă și
nici pe crosă, cea stângă, operată deja cu vreo doi ani în urmă, putând
să o folosească pentru semnarea unor decrete și pentru indicații ■
Intervenția chirurgicală a survenit în momentul delicat în care Iohannis
a fost silit să își asume sarcina apărării cu orice preț a independenței
parchetelor, atacate mișelește de ministrul Justiției prin propunerea de
revocare a bravului procuror general, cel care de 34 de ani a obținut
doar succese, indiferent de regimul pe care l-a servit ■ Lacrimosa
alocuțiune susținută de Lazăr după anunțul făcut de Toader a avut darul
să trezească conștiința celor nedispuși să lase soarta instituției pe mâini
dușmănoase, constituind totodată un apel la solidaritate cu năpăstuita
categorie profesională a procuraturii, garanta progresului și neatârnării
Justiției în lațul politic ■ Deja vreo două asociații profesionale a
îndemnat la revoltă și la anularea deciziei lui Toader, Iohannis însuși
pronunțându-se împotriva revocării, chiar înainte de a fi studiat
documentul prezentat de către ministru ■ Se anunță o lungă și dură luptă
între forțele binelui public, care doresc ca nimic să nu se schimbe din
ceea ce este convenabil, și cele ale răului guvernamental, care vor să
pună cătușe libertății de acțiune a Ministerului Public ■ Augustin Lazăr,
bravul arheolog din Alba, devine acum un simbol al acestei lupte la care
președintele va pune, hotărât, și umărul încă nevindecat ■ Afirmația
celui de-al doilea om în stat că România nu ar fi pregătită să preia
președinția Europei a stârnit o adevărată furtună. „V-am spus și noi!” -
au sărit cei din opoziție, în timp ce PSD-ul se consideră trădat: „Cum
adică nu suntem pregătiți? Doar asta facem de vreo doi ani!” ■
Tăriceanu însă explicase și motivul pe care, din grabă, comentatorii nu
l-au mai luat în seamă: „În condițiile actualului război politic!” ■ În
fapt, afirmația șefului Senatului era o invitație implicită la lupta pentru
pace. Pace între președinte și guvern, între Toader și Lazăr, între Monica
Macovei și Viorica Dăncilă, între Constituție și Comisia de la Veneția.
Nici nu se încheiaseră bine consultările de la Cotroceni, că Iohannis a
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fost consultat el însuși de medicii de la Spitalul Militar Central (de stat),
care au decis să intervină pe loc la umărul buclucaș, pus la încercare de
eforturile de rezolva problemele Justiției. Dar și ale tenisului ■ La fix
o săptămână de la simulare a venit cutremurul cel adevărat. Unul de 5,8
grade Richter, cel mai puternic din ultimii 14 ani, care a dorit parcă să
ne reamintească că ce a făcut Arafat nu era o glumă ■ Noua secție
specială de la Parchetul General pentru investigarea magistraților a
preluat de la DNA cazurile care stăteau la dospit de ani de zile. Între
acestea cea mai mare vechime are dosarul lui Dan Voinea - celebrul
procuror care s-a făcut ca anchetează Revoluția timp de vreo 10 ani.
Acum e anchetat chiar el pentru rolul (ciudat) jucat în procesul (și mai
ciudat) al soților Ceaușescu. La drept vorbind, a fost un procuror pe
măsura procesului ■ „Lazăr minte de îngheață apele!”- a răbufnit
Tăriceanu, după comedia declarațiilor procurorului, cel care vede în
sine însuși justiția, cu tot cu independența ei. Taica Lazăr are motive să
se teamă de revocare pentru că abia atunci vor începe să iasă la iveală
mânăriile de care este bănuit că s-a folosit ca să își consolideze scaunul
■ Lipsit de ocupație ca orice pensionar, Zegrean cel cu ochelarii de
sticle de sifon își dă cu părerea pe orice speță, scoțînd niște perle
antologice, de te miri cum un personaj atât de mărunt a stat în fruntea
ditamai Curții Constituționale. E drept că acolo s-a ocupat mai mult de
erate... ■ Supărați pe legea Offshore cei de la OMV au declarat că nu
mai investesc anul acesta în forajele marine. Până la anul poate că le
trece ■ Fifor se scaldă în bani. Are și pentru anul viitor 2% din PIB,
bani cu care poate merge la cumpărături unde îi dă ghes inima. Sau
aranjamentele euroatlantice. Ar putea să aibă chiar și miliardul și
jumătate de euro pentru contractul cu olandezii de la DAMEN, pentru
niște fregate din cauza cărora Rutte și Timmermans ne boicotează cu
Schengen-ul... (AMBIDEXTRU)
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Noiembrie
șaptezile@amosnews.ro (29 octombrie - 4 noiembrie)

Relația tensionată dintre Corina Crețu și șefa Guvernului s-a mai calmat
odată cu întâlnirea care a avut loc la cabinetul doamnei Dăncilă, în care
s-au discutat mai multe probleme, între care și situația celor trei spitale
regionale. Au trecut 3 ani de când Comisia a aprobat proiectul, dar până
acum nu s-a făcut nici un pas înainte. Mai mult, consilierul Darius
Vâlcov a introdus subiectul delicat al unui posibil parteneriat public-
privat, care ar reduce substanțial costurile ■ Tăcerea lui Iohannis în
legătură cu aserțiunile lui Toader, cum că Lazăr ar fi „rezolvat” niște
dosare ale acestuia la Sibiu, îl intrigă pe Băsescu care crede că
președintele actual trebuie să spună dacă e adevărat sau nu. La fel și
Lazăr. Cu urmările de rigoare ■ Ministrul Justiției a anunțat că marți va
face public dosarul lui Lazăr în care s-ar afla documentul respectiv,
absent din dosarele similare de la CSM și de la Președinție ■ Nici nu a
revenit bine din Japonia că Gabi Firea s-a și pus pe treabă și a convocat
ședința Consiliului General ■ Noi amănunte despre cariera ireproșabilă
a lui Taica Lazăr. Inspecția judiciară l-a cercetat de 43 de ori în ultimii
patru ani. E un record! ■ Austria a anulat reuniunea trilaterală cu
Bulgaria și România din motive „obiective”. Unul dintre acestea ar
putea fi legea Offshore... ■ Noul ministrul al Cercetării, Hurduc a depus
jurământul la Cotroceni într-un cadru intim, la festivitate nefiind
prezenți Dragnea și Tăriceanu. Probabil că ei sunt darwiniști și cred în
faptul că omul nu se trage din maimuță, ci dintr-o „lume paralelă”, cum
este convins noul ministru ■ La jocurile Invictus din Australia echipa
României a câștigat patru medalii la TIR cu arcul - o disciplină la care
avem o tradiție strămoșească de sute de ani. Dacă s-ar mai purta
războaie tradiționale probabil că n-am mai avea nevoie de rachetele lui



Trump... Povestea spitalelor regionale finanțate de Uniunea Europeană
e ca aceea cu cocoșul roșu. Sau ca „steaua care a răsărit”, pe care o
vedem și nu e ■ Încă din 2015 s-au alocat 150 milioane euro din care
120 au fost cheltuite pentru studii de fezabilitate ■ Suntem în faza în
care s-ar putea organiza licitațiile. Cu optimismul său debordant Rovana
Plumb mizează pe un parteneriat public-privat, de parcă - vorba Corinei
Crețu - la ușa Guvernului ar face coadă investitorii ■ Cu ce se va
întâmpla și cu ce nu, despre aceste spitale ca realități palpabile nu se va
putea vorbi înainte de 2030. Când Dăncilă și Plumb vor fi de mult
uitate... ■ Juncker ne-a cerut un armistițiu politic - spune premierul și
așteaptă ca și opoziția să depună armele ■ Pentru Toader moțiunea
opoziției a fost un bun prilej de a-și comunica impresiile pe Facebook.
Când a terminat de postat, le-a acuzatorilor săi câteva întrebări
încuietoare ■ Anul acesta este cel al unor noi recorduri agricole. Cele
mai mari producții din istorie la grâu și porumb - respectiv 10 și 15
milioane de tone. Ceaușescu ar fi invidios ■ Curtea Supremă l-a achitat
primarul din Vâlcea, Mircia Gutău, pe care DNA îl acuzase de luare de
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mită. Dar abia după ce a intervenit CEDO. Hai că mai are și Toader
dreptate ■ Gabi Firea s-a întors din Japonia cu apetit pentru
cumpărături. Pe agenda sa de piață figurează 100 de tramvaie noi ■
Directorul general al Rompres, instalat de Ponta, Giboi pe nume, a fost
dat afară cu două luni înainte de termenul la care își propusese chiar el
să demisioneze ■ Aniversarea tragică a evenimentului COLECTIV a
prilejuit o veritabilă isterie media, manipulată, din nefericire, tot politic
Nelipsit de la evenimente de mâna a doua, președintele nu a găsit de
cuviință să viziteze INDAGRA, cea mai importantă manifestare de gen.
Ba, chiar, prin mesajul transmis printr-un consilier, i-a și mustrat pe
agricultori că nu au fost mai vigilenți cu pesta porcină ■ Care nu ține
cont nici de atenționările Comisiei Europene și se răspândește pe unde
nu te aștepți. Și-a făcut apariția tocmai la Secu, în Dolj, unde a provocat
chiar o răzmeriță a sătenilor care nu au vrut să accepte eutanasierea
animalelor din gospodării înainte să vadă cu ochii lor rezultatele
analizelor de laborator ■ Moțiunea simplă a Opoziției care îi acorda o
notă de tip sovietic (patru) ministrului Justiției, nu s-a bucurat însă și
de suportul celor care nu ascund că i-au pus gând rău tehnocratului
susținut de ALDE ■ Dar are și puterea ambiția ei: îl dăm afară când
vrem noi, nu când doriți voi! ■ Madam Dăncilă și-ar fi limpezit ideile
și știe la cine va renunța dintre membrii echipei, dar va face anunțul
oficial abia joi. În general, se cam cunoaște cine va pleca. Oricum, mai
puțini decât se credea ■ Au sosit primele 20 de autobuze turcești, din
cele 300 comandate de către Primăria Capitalei. Au aer condiționat și
internet. Ba chiar și rampe pentru handicapati. Dar vor intra pe trasee
abia prin primăvară, pentru că trebuie să fie trecute niște piedici
birocratice ■ Pe site-ul Primăriei a fost publicată lista celor șase mii de
persoane acceptate să primească Ecovoucherele din programul Rabla
al Capitalei ■ Doi președinți „rotativi” s-au la București. Iohannis - care
va fi președinte rotativ al Uniunii Europene, la anul, și Alain Berset -
președintele rotativ Elveției (la ei rotația e permanentă - nimeni nu stă
în funcție mai mult de un an) ■ Au constatat că avem relații bune și
s-au bucurat (mai mult al nostru) că de la anul, din mai, nu vor mai
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exista restricții pe piața muncii pentru conaționalii noștri. Care sunt pe
acolo deja în număr de 30.000 ■ După ce a dat din colț în colț până
când a aflat că ceea de ce se temea era o confuzie (era vorba despre un
alt Lazăr), Taica Lazăr a prins curaj și se dă cocoș în fața lui Toader, pe
care îl amenință cu trebunalul ■ Tudorel la rândul lui pretinde că știa
că documentul de la dosarul procurorului general nu era al acestuia, dar
continuă să întrebe ce căuta acolo ■ În scandal intervine și „nașa” lui
Lazăr, madam Prună, cea care l-a cules de la Alba și l-a adus la
București ca să-i țină trena Codruței ■ Fosta ministră pretinde că din
cauza calităților sale de excepție Lazăr a răzbătut până în fruntea
„ministerului” Public, de unde nu se dă dus nici cu miliția ■ La 3 ani
de la tragedia Colectiv situația secțiilor de tratament pentru marii arși
nu s-a îmbunătățit cu nimic. Nu se pot trata mai mult de 10 pacienți
deodată, așa încât tânărul de la Piatra Neamț a trebuit să fie dus cu un
Spartan al Armatei la un spital din Belgia, unde a fost primit doar cu
banii plătiți înainte de doamna ministru al Sănătății ■ Minune la Secu!
Când au revenit a doua zi agenții sanitari ca să sacrifice porcii din
focarul de pestă nu au mai găsit picior de râmător. Sătenii au explicat
cu naturalețe că „au zburat!”. Zburaseră prin frigidere, fiind tăiați
noaptea cu grăbire... ■ Tot felul de comentarii pe seama ieșirii nervoase
a lui Dragnea de la o „ciocnire” cu presa, în care haita băieților și fetelor
cu microfoane l-a încolțit din nou cu tot felul de întrebări (afirmații)
idioate (cele inteligente nu sunt la preț prin redacții) ■ Hăituit ca niciun
alt personaj public și acuzat pentru orice gest, afirmație sau intenție,
acesta a ajuns la capătul răbdării și a avut o reacție care i-a cam lăsat cu
gura căscată pe nemiloșii interlocutori ■ De fapt, liderul PSD este cel
care a adus lucrurile într-o asemenea fază, prin exces de permisivitate
și prin dorința de a nu se pune rău cu presa. Deși numai presă nu se
poate numi ceea ce fac „trimișii speciali” ai gazetelor și posturilor TV
pe coridoarele Parlamentului ■ Blânda doamnă Dăncilă a încercat să îl
scuze pe șeful său, aducând ca argument faptul că fiecare om are o
anumită capacitate de a suporta astfel de lucruri. El se pare că și-a atins
limitele ■ Premierul este mai puțin expus, mai ales de când a prins
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gustul vizitelor oficiale. Se pare că a făcut o pasiune pentru Orientul
Mijlociu. După vizitele în Kuwait și Emirate a luat drumul Omanului
și Qatarului, împreună cu câțiva miniștri care au astfel garanția că nu
vor fi remaniați. Când va fi să fie, după cele două CExN-uri anunțate ■
Și Gabi Firea a început să aibă drag de deplasări. După Japonia, a plecat
în Spania la Madrid, unde are o omoloagă cu care vrea să discute
probleme. Gurile rele zic că a plecat ca să nu fie prezentă la CExN-ul
la care va fi scoasă de la conducerea organizației Capitalei ■ A fost ziua
lui Petre Daea. A împlinit 69 de ani și a primit din partea președintelui
Iohannis un ghiveci. „O fi de bine, o fi de rău?! s-a întrebat ministrul,
căruia nu i s-a mai întâmplat așa ceva ■ Convins că este omul
providențial pentru salvarea independenței Justiției, Taica Lazăr luptă
din răsputeri să-și păstreze funcția și să își asigure viitorul. A contestat
pentru început decizia de revocare la Curtea de Apel Alba. El știe de ce
acolo ■ Cristi Borcea riscă să se întoarcă în pușcărie. Este cercetat de
DIICOT pentru o afacere suspectă cu petrol, din urmă cu vreo opt ani.
Are, astfel, șanse să mai facă câțiva copii... ■ Tot mai mulți urși cad
victime traversării autostrăzilor prin loc nepermis. Și fără să se asigure.
■ Premierul Dăncilă este hotărâtă să-i convingă pe șeicii din Golf să-și
îndrepte banii și bunele intenții și spre România. În cel de-al doilea
turneu al său în zonă a poposit la Muscat în Oman, unde a inaugurat
Ambasada României. Este însoțită de doi dintre membrii cabinetului -
miniștrii Daea și Pintea ■ Ministrul Fifor folosește „metoda
Trump”pentru a promova achizițiile de echipament militar. A anunțat
pe Facebook sosirea primelor transportoare blindate Piranha, tot de la
americani ■ Cioloș tulbură liniștea Opoziției cu atacuri la adresa
președintelui și a liberalilor. Pe Iohannis îl mustră că prea respectă
Constiruția, în timp ce oamenii așteaptă de la el o altă atitudine, iar pe
liberali îi consideră încremeniți în „soluția CDR și DA”, nedoritori să i
se alăture într-un proiect revoluționar ■ Corina Crețu și-a ieșit din fire
și a reproșat partidului care a propulsat-o în funcția de comisar european
că plătește presa (o parte a ei) ca să o atace, într-o postare pe Facebook
pe care ulterior a șters-o. La originea nemulțumirilor sale stă perspectiva
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deloc plăcută de a nu mai fi pusă pe lista europarlamentară a PSD ■
Dragnea a anunțat ședința CExN pentru luni, în absența premierului,
aflat în turneul său de... Golf și a Gabrielei Firea, plecată preventiv la
Madrid. Va fi abordată chestiunea unor posibile sancțiuni pentru puciști
■ La Pro TV serialul „100 de ani în 100 de zile”, ajuns la anii de după
revoluție, pare a fi scris de GDS... (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (5 - 11 noiembrie)

Episodul rocambolesc al valizei cu documente de-ale companiei
TelDrum (nomina odiosa!) găsită -chipurile - de un țăran din Teleorman
pe un câmp și înmânată de îndată responsabilului Rise Project (vârful
de lance al campaniei anti-Dragnea) din județ a stârnit imaginația
comentatorilor ■ Cum tot ce se întâmplă prin Teleorman este automat
conectat la Liviu Dragnea, acesta a apărut în replică la Parlament luni
dimineață cu două valize presupuse fi burdușite cu documente, găsite
și acestea pe undeva prin Capitală ■ Peste acest subiect s-au prăvălit
replicile la declarațiile belicoase din weekend ale lui Cioloș, care făcea
reproșuri severe atât președintelui cât și partidului său de suflet ■ Iritat,
Orban a avut o reacție foarte bine articulată (spre deosebire de gestica
sa politică din ultima vreme): a schițat o listă sugestivă a performanțelor
unui lider fără partid și fără doctrină care ar dori să coaguleze, fără
niciun argument, o forță reformatoare în jurul propriei sale persoane ■
CExN-ul promis de Dragnea s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată,
obiectivele pragmatice (numirea unor noi șefi la la ASF și CNA) fiind
copleșite de luptele intestine declanșate de puciștii autori de scrisori ■
Și cum niște capete trebuiau să cadă, au fost alese cele ale lui Țuțuianu
și Neacșu - acesta din urmă fost „mână dreaptă” a liderului - lucru
considerat suficient pentru a le băga mințile în cap celorlalți ■ După o
modă recentă, Țuțuianu s-a opus cu înverșunare demersurilor agresive
conduse de Marian Oprișan și Codrin Ștefănescu, declarînd că nu
părăsește nici mort partidul și că de dat afară nu îl poate da decât



organizația sa de la Dâmbovița, care e cu el trup și suflet ■ Vijelia
sancțiunilor pare să-i fi ocolit deocamdată pe restul puciștilor, nici
Stănescu și nici Firea (absentă motivat) nefiind nominalizați pentru
decapitare. Deocamdată ■ CSM a amânat pentru 19 noiembrie audierea
lui Lazăr, în urma cererii de revocare a lui Toader. Pelteaua aceasta se
poate întinde cu succes până la finalul regular la mandatului
procurorului general ■ A murit în pușcărie și Vișinescu, urmând-ul pe
colegul Ficior spre tărâmul spre care i-au trimis ei pe cei din lagărele
de muncă forțată pe care le-au condus ■ Procurorii Parchetului Militar
au definitivat în proporție de 95% dosarul Revoluției. Urmeaza a mai
fi clarificate aspecte legate de modul în care a acționat mass media în
acele zile, după care cauza va fi trimisă la instanță. Probabil înainte de
sfârșitul anului ■ A tăcut ce a tăcut președintele în fața afronturilor lui
Toader, dar până la urmă nu s-a mai stăpânit și a declanșat un atac
neparlamentar: „O abordare pe lângă lege!”- spune Iohannis.
„Revocarea procurorului general e un demers aiuritor! Penibilă fază!”.
Aiuritor pentru cine? Desigur pentru Taica Lazăr și protejatul său...

252 /  AMOS News

Tablou



Iohannis (apropo de dosarele „revocate” de la Alba) ■ Confruntat cu
astfel de argumente, ministrul nu intră în jocul prezidențial și
concluzionează: „Președintele vine cu o clarificare în limitele domniei
sale”. Este, desigur, vorba despre limitele culturii juridice ■ Adevărul
este că de piatră să fi, tot ai suferi, după ce că ți-o revocă pe Codruța,
îți răpește și ultimul reazem de nădejde... ■ Nici Kovesi nu o duce mai
bine: CSM i-a respins cererea de a i se recunoaște gradul profesional
corespunzător Parchetului Înaltei Curți, unde a găzduit-o Lazăr, în ciuda
faptului că nu s-a prezentat la concursul corespunzător ■ Alegerile
pentru conducerile ASF și CNA au fost amânate pentru că PSD nu a
avut timp să desemneze candidatul său la ultimul CExN în care s-au
discutat „cestiuni arzătoare”: excluderea lui Țuțuianu și Neacșu ■
Supărat că i-a fost anulat permisul de port-armă după ce i s-a furat
pistolul pe care îl ținea într-un sertar, Bădălău a sesizat o stupiditate a
legii: ca să te aperi de un atac, trebuie mai întâi să găsești cheile și să
descui întâi seiful în care ții pistolul, apoi pe cel în care ții muniția și
abia pe urmă să încarci arma, timp în care agresorul te poate omorî de
câteva ori. Bădălău ar vrea ca legea să fie schimbată și să-i fie înapoiat
pistolul. La câți dușmani are, îi este mai mult decât necesar ■ CCR a
declarat neconstituționale pensiile speciale ale aleșilor locali, care le-
ar mai fi ridicat nivelul de trai primarilor, chiar dacă nu demult și-au
mărit singuri lefurile ■ Gata cu penalii! Acum sunt de-a dreptul
„infractori” - cei „care sunt în fruntea statului”, cum l-a luat gura pe
dinainte pe președintele cu dosare rezolvate de procurori înțelegători...
■ Uite cine vorbește! Băsescu s-a trezit să comenteze vizitele
premierului Dăncilă. „Se duce și ea pe unde mai e primită!” - zice fostul
președinte, uitând că nici pe el nu îl mai primea decât prietenul
Saakashvili din Georgia, căruia îi ducea cadou cravate ■ De la Madrid
Gabriela Firea emite o sentință antologică: Nu pot fi dată afară din inima
oamenilor! Într-adevăr, acolo poate rămâne. Se pare însă că nu și în
„inima” partidului ■ Sesizarea de conflict juridic de natură
constituțională a Guvernului a fost admisă de Curtea Constituțională.
Argumentele lui Toni Greblă au cântărit mai greu decât cele ale Cristinei
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Tarcea. Președinta ÎCCJ s-a întrebat - retoric - de ce din 2014 nimeni
nu a sesizat că completele de judecată nu erau alcătuite conform legii
și că abia acum se face caz de asta, când „anumite” persoane au
probleme ■ Într-un fel, are dreptate, dar nu poate fi ignorat faptul
elimentar, obligatoriu, chiar și pentru un președinte de Înaltă Curte, că
legea trebuie respectată indiferent de dată, și că prevederea prelungită
„tacit” continua să ofere avantaje consistente șefilor Înaltei Curți, care
prezidau de drept, nealeatoriu, completele și puteau induce decizii după
bunul plac. Cum a procedat sistematic înaintașa sa, Livia Stanciu, cea
care a decis condamnările lui Năstase și Voiculescu, dar care l-a salvat
pe Iohannis ■ Nu avem autostrăzi pentru că nu le votăm în Parlament!
Pentru că rămân la latitudinea Guvernului. Pentru a pune capăt acestei
situații, legislativul a votat construcția Autostrăzii Unirii dintre Ardeal
și Moldova, care nu se mai afla în niciun fel de proiecte. Ce nu s-a votat
- de unde se iau banii (9 miliarde euro) și când va fi făcută - ar putea fi
un impediment ■ DNA a solicitat de la Camera Deputaților (?)
aprobarea pentru cercetarea lui Tăriceanu pentru luare de mită, faptă
care s-ar fi petrecut în timpul mandatului de premier al acestuia. Ar fi
vorba despre ceva ce s-a întâmplat în urmă cu vreo 10 ani și este, foarte
probabil, efectul unui denunț al unui inculpat strâns cu ușa. Se
vehiculează existența unui comision de 10% pentru achitarea plăților
unui contract de 80 milioane euro. Ceva mirosind a... Microsoft! Nota
bene: de data aceasta ancheta nu a mai beneficiat de sprijinul SRI! ■
Senzația finalului de săptămână l-a constituit acuzația de corupție la
adresa lui Tăriceanu. Mai întâi ca un fake news, neoficial, apoi ca o
cerere concretă a DNA de ridicare a imunității parlamentare a șefului
senatorilor. Acuzația se leagă de celebrul dosar Microsoft și este
rezultatul unui denunț potrivit căruia, pe când era premier, Tăriceanu
ar fi primit o mită de 10% dintr-un contract de 80 milioane euro, bani
folosiți în campania electorală a PNL ■ Coroborată cu acțiunea
„Valiza”, această operațiune a fost interpretată ca o ofensivă venită
dinspre președintele Iohannis în campania sa timpurie pentru
prezidențiale ■ Primul răspuns a venit din partea șefului Camerei
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Deputaților, care l-a catalogat pe președinte drept „infractor”, cu vreo
zece dosare „spălate” de către procurorul pe care apoi l-a promovat în
Parchetului General, în semn de recunoștință ■ Iohannis a răspuns
printr-o serie de declarații de o duritate neobișnuită, catalogîndu-i, la
rândul său, drept „infractori” pe adversarii din fruntea Parlamentului ■
Dialogul interinstituțional pare să mai aibă puțin până să treacă la faza
înjurăturilor de mamă ■ Un alt șoc politic a fost demisia ministrului
pentru Afaceri Europene, Negrescu, care în ultima ședință de guvern s-
a considerat jignit de observațiile unora dintre colegii de cabinet și și-a
dat demisia, lăsând baltă pregătirile pentru preluarea președinției
Consiliului, cu mai puțin de două luni înainte termen ■ Scandalurile
zilei o implică și pe Carmen Iohannis, citată la Parchet într-un dosar
deschis în urma plângerii site-ului Lumea Justiției, referitor la încasarea
ilegală a unei mari sume de bani drept chirie pentru casa din Sibiu
dobândită în mod ilegal ■! Sunt tot mai des reluate în presă elemente
ale dubioasei „moșteniri” dobândite de FDGR prin retrocedarea unor
bunuri ce aparținuseră Frontului Etnic German, revendicate de șeful
npii organizații, Klaus Iohannis, și puse în posesie de primarul din Sibiu
cu același nume ■ Aceste bunuri fuseseră confiscate de statul român,
ca urmare a sancțiunilor aplicate fostelor organizații naziste.
Operațiunea beneficiat, în 2004, de acordul Guvernului României, în
urma presiunilor exercitate de cel german, în perspectiva aderării la
Uniunea Europeană ■ Legea prin care cuplul filomonarhist Dragnea-
Tariceanu face o „danie” de aproape un milion de euro pe an către Casa
Regală de la buget, a trecut tacit de Camera Deputaților și urmează
același drum prin Senat. Parlamentul neavând timp să o discute și să o
aprobe (sau să o respingă) ■ Aflat la Paris pentru ceremoniile
Centenarului Armistițiului din 1918, Iohannis a participat la o festivitate
de la Ambasada României, la care a vorbit despre rețeta pentru o
prăjitură bună, de ale cărei ingrediente dispune România, dar care iese
întotdeauna „arsă”■ După ce a pierdut la CCR meciul cu Guvernul
asupra modalității de alcătuire a completelor de judecată prin tragere la
sorți parțială, Cristina Tarcea a procedat public la efectuarea operațiunii



legale, într-o manieră care i-a făcut pe observatori să aibă anumite
bănuieli cu privire la corectitudinea tragerii prin care șefii Înaltei Curți
de Casație și Justiție pierd avantajul posibilității de influențare a
sentințelor ■ A ajuns și Băsescu la DNA, citat (deocamdată) în calitate
de martor. Asta s-a întâmplat imediat după ce a rămas fără cetățenia
basarabeană ■ Revenită din excursia la Madrid, făcută pentru a evita
participarea la ședința CExN, Firea s-a dezlănțuit într-un nou tir de
acuzații la adresa lui Dragnea, între care și acelea că ar avea de gând să
desființeze Primăria Capitalei și să îl pună pe Mutu în locul ei la
conducerea organizației PSD de București ■ Revenită din noul turneu
în Golf, premierul Dăncilă nu s-a grăbit să trâmbițeze succesurile.
Probabil că nici nu au fost prea multe... (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (12 - 18 noiembrie)

Conflictul interinstituțional dintre Iohannis și Dragnea se acutizează pe
zi ce trece. La Adunarea Municipiilor, președintele a taxat dur demisia
ministrului pentru Afaceri Europene și, dacă cu câteva săptămâni în
urmă mai credea că „vom face față rezonabil” președinției Consiliului
UE, acum e de părere că „nu mai suntem pregătiți” pentru asta. În
consecință, „necesitatea politică” este înlocuirea „acestui accident al
democrației românești care este guvernul Dragnea-Dăncilă”. Eventual,
cu un guvern tehnocrat. Cioloș e liber și gata să se mai sacrifice odată.
Mai lipsește doar o catastrofă în care să mai moară cineva... ■ La Cugir
a murit o angajată care s-a întors în tunelul de probă a exploziilor unde-
și uitase geanta. Se pare însă că acest sacrificiu nu e suficient ■ De
cealaltă parte, Dragnea crede că ceea ce face „președintele fake” este
incalificabil pentru un șef de stat. „Un infractor sadea” - și aduce ca
dovadă o nouă valiză găsită pe câmp de un localnic din Sibiu, plină cu
probe din cele vreo 9 dosare închise de Lazăr ■ Biroul Permanent al
Senatului a trimis la Comisia Juridică cele 73 de volume cu 17.000 de
pagini ale dosarului în care Tăriceanu este acuzat de luare de mită.
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Tăriceanu are la dispoziție doar două săptămâni ca să le citească. Mai
puțin decât a avut Iohannis pentru motivarea revocării Codruței ■ DNA
dă lovitura la Timișoara, inculpându-i pe fostul și actualul primar pentru
vina de a fi vândut niște locuințe subevaluate, provocând o pagubă de
40 milioane euro prin tranzacționarea a 1.000 de imobile ■ Sindicaliștii
lui Rădoi de la Metrou, cu salarii medii de 7.500 lei, vor o majorare de
40%, în timp ce administrația nu le-ar putea oferi decât 18. Altminteri,
intră în grevă, care va afecta 700.000 de călători fără alte variante de
deplasare ■ 70 de reprezentanți ai UEFA au venit la București să
inspecteze stadiul pregătirilor pentru Euro 2020. N-au văzut mare lucru,
dar au auzit o grămadă de promisiuni. Cea cu linia de metrou la aeroport
a fost abandonată...■ Prevestite ca o veritabilă apocalipsă, cele două
evenimente care s-au consumat marți (zi cu ghinion, mai ales că e și
13!) la Strasbourg și Bruxelles se dovedesc a fi mai mult zgomot pentru
prea puțin ■ Privită cu realism, rezoluția Parlamentului European este
un soi de muștruluială politică aplicată de dreapta continentală stângii
aflate în reflux, și un soi de compensație a recentului vot împotriva unui
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membru de nădejde al echipei populare - Orban. Cei care au votat-o
consideră că România ar trebui să se supună unui veritabil diktat al unor
foruri decorative de genul GRECO sau VENEȚIA, care ar ști mai bine
decât Curtea Constituțională ce e cu justiția română ■ Cât despre MCV,
era demult lămurit de însuși Timmermans că nu trebuie să ne facem
speranțe că vom scăpa de tinicheaua pe care ne-au agățat-o de coadă
încă de acum 10 ani ■ În cel mai direct stil „Barrosso” (cel cu to do list-
a în zece puncte), bărbosul vice ne-a mai adăugat vreo opt
„recomandări” imperative pe care, zice el, ar trebui să le luăm ca pe un
ajutor, nu ca pe o pedeapsă ■ Una peste alta, cele două evenimente au
dat apă la moară lui Iohannis (după ce un idiot de calibrul lui Siegfried
Mureșan se declara fericit că România este pusă la colț) care a reiterat
figura de stil preferată, cea cu „accidentul democratic al Guvernului
Dragnea- Dăncilă” care trage țara înapoi cu 11 ani ■ În culmea fericirii
este Ludovic Orban, care vede Fata Morgana - moțiunea de cenzură -
tot mai aproape. Reacția sa este una de maidan: „Un clan de derbedei
politici care au capturat statul român” ■ „Derbedeul” Dragnea este
liniștit și apreciază că prioritățile nu ne pot fi dictate de la Bruxelles,
iar acestea sunt cu totul altele: sănătatea, educația infrastructura ■
Găurile din Guvern se completează din mers, înaintea remanierii. S-a
găsit rapid un înlocuitor pentru sensibilul Negrescu în persoana
ambasadorului Ciamba, iar Ecaterina Andronescu se va întoarce la
Educație pentru al patrulea mandat ■ Saga judiciară a lui Mitică
Dragomir se apropie de final. Unul dintre cele două procese ale sale s-
a încheiat cu o spectaculoasă achitare, după ce inițial fusese condamnat
la 7 ani de pușcărie. Pentru celălalt mai are emoții ■ În timp ce
președintele exulta pur și simplu în urma rezoluției Parlamentului
European și a MCV-ului, premierul Dăncilă dădea dovadă de un puseu
de demnitate - în linia celui la participarea la ședința Parlamentului
European. „Sunt dezamăgită și revoltată! Pentru că nu e corect că
argumentele României nu sunt luate în considerare!” ■ După semnalul
dat pentru demolarea Guvernului prin afirmația că „nu suntem pregătiți
pentru președinția Consiliului”, Iohannis a primit o replică usturătoare
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de la premierul Finlandei, care s-a oferit ca țara sa să preia președinția
din ianuarie, dacă noi nu eram în stare ■ Șeful statului s-a răzgândit și,
la validarea noului ministru al Afacerilor Europene, și-a potrivit ceasul
la „12 fără o secundă”, afirmând că „încă se mai poate” ■ PSD nu pare
să se lase doborât de cele 18 întrebări ale lui Timmermans și continuă
acțiunea de revizuire a legilor justiției. Au fost votate în Parlament două
modificări referitoare la contestarea interceptărilor pe baza
protocoalelor și la reexaminarea pedepselor ■ Iordache a clamat de la
tribună dreptul țării de a se conduce după propriile legi, bătându-le
obrazul celor din opoziție: „Este josnic să nu apărați România!” ■ A
făcut și un gest „obscen” sau „indecent” (comentatorii nu s-au pus de
acord) care i-a oripilat pe sfioșii useriști ■ Primul impuls al PSD-ului a
fost acela de a-și anunța intenția să denunțe la CJUE MCV-ul, dar
Tăriceanu le-a tăiat elanul, amintindu-le că nu puteau fi contestate niște
recomandări fără caracter de obligativitate ■ „Raportul are iz politic,
multe interese și standarde duble” - a concluzionat și Toader,
neexcluzând posibilitatea de a fi contestat ■ Întâlnirea pe care Iohannis
ar fi trebuit să o aibă cu premierul britanic May a fost anulată de către
gazdă. Președintele va participa însă la petrecerea dată de Prințul
Charles, cu prilejul celei de a 70-a aniversări a sa ■ Ca să dea impresia
că rămâne în avantaj ținând Guvernul în șah, Iohannis a evitat să o
valideze și pe Ecaterina Andronescu pentru portofoliul vacant al
Educației, motivând că nu este sigur că e și dorința ei, nu doar a
Partidului, și că această numire nu reprezintă altceva decât o remaniere
mascată ■ Conform statisticilor, economia României a crescut cu 4%
în trimestrul 3 deși unii comentatori sunt de altă părere ■ Metroul intră
în grevă pentru a susține interesele comercianților din stații, între care
se numără nu puțin lideri sindicali - crede ministrul Șova. Și nu fără
motiv... Reverberează efectele MCV-ului: Orban speră că, în sfârșit, va
reuși să racoleze suficiente voturi din arcul puterii ca să dea jos
guvernul, conform planurilor. Are deja la îndemână trei pesediști care
au divorțat de partidul care le-a dat privilegiile ■ Viorica Dăncilă își
multiplică replicile: „Rezoluția este expresia unor interese electorale!
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Ni se cere sa ignorăm reguli constituționale!” ■ De partea cealaltă, se
evocă nenorocirile ce se vor bate asupra noastră dacă nu vom aplica de
îndată „recomandările” de la Bruxelles ■ Guvernul, în loc să cadă,
merge înainte. După ce înființarea Fondului Suveran de Investiții prin
lege a fost trântită de CCR, operațiunea este reluată prin Hotărâre de
Guvern ■ Opoziția țipă ca din gură de șarpe - conștientă că nu se va
putea înfrupta din beneficiile ei cel puțin în cele 18 luni în care structura
de conducere va fi numită de Ministerul Finanțelor din clientela proprie
- că e o operațiune strict politică și că cele mai profitabile companii de
stat vor fi mulse de alți ■ Guvernul, din contră, crede că aceasta va fi
soluția ideală pentru a face investiții fără bani de împrumut. „Tortul”
este impresionant: de la cele 33 de companii de stat se va aduna un pot
de 9 miliarde lei ■ Când Teodorovici explica beneficiile operațiunii, un
gândac se plimba tacticos pe drapelul din spatele său, sugerând parcă
cine va avea de câștigat ■ DNA a finalizat un dosar spectaculos: cel al
Edificia Carpați și al directorului său Petre Badea, care ar fi dat o mită
de un milion de euro lui Veresztoy Attila pentru a stimula plata facturilor
pentru lucrările de la Biblioteca Națională. Ca și cum ar fi presimțit
ceva, „Drujba lui Dumnezeu” s-a trecut dintre cei vii la momentul
oportun ■ Președintele, cu papion, de mână cu doamna Carmen cu
rochie lungă roșie, creația unui designer român, s-a numărat printre
invitații Prințului Charles la aniversarea sa, chiar în ziua în care s-a decis
Brexit-ul. Culmea este că Charles s-ar putea să aibă nevoie de viză ca
să își mai vadă proprietățile din Transilvania ■ Gabriela Firea este
acuzată că a prăpădit 6 milioane de euro lăsând fără mentenanță Arena
Națională, care s-a degradat până la faza de a nu se mai putea disputa o
partidă de fotbal, pentru a favoriza noua companie municipală de profil.
Protocolul președinției l-a pus pe Iohannis într-o situație delicată.
Cadoul pe care i l-a făcut Prințului Charles de ziua lui constă într-o
icoană care îl înfățișează pe Sfântul Gheorghe străpungând cu sulița
Dragonul. Care Dragon este chiar emblema Casei de Wales și semnul
heraldic al prințului ■ În interviul acordat unui post TV românesc Nigel
Farage, unul dintre promotorii Brexit-ului, îi avertizează pe români că
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„sunt pe punctul de a deveni cetățeni de rangul doi în această Uniune
Europeană”. Treziți-vă! - spune cel care nu manifesta o simpatie prea
mare pentru conaționalii noștri din Albion ■ Ecaterina Andronescu a
fost validată de către Iohannis în funcția de Ministru al Educației,
portofoliu pe care îl ocupă pentru a patra oară și în care are șansa să
repare unele dintre erorile pe care le-a făcut în precedentele ■ Ministerul
Finanțelor a stabilit cadrul legal pentru funcționarea Fondului Suveran
de Investiții, cel care îi face să saliveze abundent pe liberali, care știu
lecția și beneficiile acestor structuri de pe vremea lui Tăriceanu ■ S-a
inaugurat Consulatul Român de la Miami. Veste bună pentru președinte,
care are o slăbiciune pentru sejururi particulare în această parte a
Americii ■ S-a restabilit adevărul legat de intenția Finlandei de a prelua
în locul nostru președinția Consiliului European. Nu a fost vorba despre
o ofertă, ci despre un răspuns al premierului la o întrebare a unui
jurnalist ■ A încetat din viață un autentic tehnocrat. Mihnea
Constantinescu s-a făcut indispensabil pentru mai toate guvernele, de
la Roman până la Ponta ■ Junele Negrescu, care nimerise în postura de
ministru pentru Afaceri Europene mai degrabă datorită tatălui său, care
era un bun cunoscător al Bruxelles-ului și al secretelor sale, decât pentru
calitățile sale de europarlamentar, calitate dobândită în virtutea aceleiași
eredități, a fost convins că va fi rugat să revină asupra demisiei până
când a fost numit Ciamba, spre ușurarea colegilor de cabinet ■
#rezistenții continuă agresiunile împotriva unor persoane publice. După
Dorneanu și Bacalbașa, a venit rândul lui Iordache, căruia i-a fost
vandalizată locuința, inscripționată cu graffiti indecente ■ Un sondaj
CURS pe București îl scoate cap de listă la prezidențiale pe Tăriceanu,
cu 31% dintre opțiuni, peste Iohannis, cu doar 21 (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (19 - 25 noiembrie)

A avut loc și mult așteptatul CExN, la care urmau să se dea câteva
răspunsuri importante pentru partid (PSD) și Guvern. Unii nu au mai



lăsat lucrurile la voia sorții, convinși că nu au șanse. Fifor a preferat să
demisioneze decât să fi remaniat, iar Firea să renunțe la rolul său
decorativ la conducerea organizației de București ■ Toader a primit de
la Tăriceanu asigurarea că nu va fi abandonat și s-a prezentat la ședința
CSM cu alt moral. Unul care i-a permis să afirme răspicat că nu are de
gând să urmeze ultimatumul european și că, din punctul lui de vedere,
soarta lui Lazăr este pecetluită ■ Cu tot avizul negativ al celor patru
procurori din CSM, dosarul revocării va merge mai departe la
președinte, care nici el nu se va putea prevala de „recomandările”
europene, atâta timp cât Curtea Constituțională i-a mai indicat odată
calea de urmat ■ CExN a definitivat și lista remanierii. Șapte miniștri
noi și unul vechi - Olguța Vasilescu, care trece de la Muncă la
Transporturi - vor consolida Cabinetul Dăncilă ■ Pleacă celebrul
Andrușcă, înlocuit cu Bădălău, și revine Laufer, ca ditamai
vicepremierul. Mai pleacă niște anonimi de la Comunicații, Sport și
Cultură, înlocuiți cu alți anonimi ■ Lui Fifor Dragnea i-a promis, în
compensație, funcția de președinte al Consiliului Național, una pe care
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a mai ocupat-o Adrian Năstase pe vremea lui Geoană ■ Firea a scăpat
de excludere și doar câțiva membri (vreo trei) au votat împotriva
propunerii lui Codrin Ștefănescu, în timp ce puciștii s-au abținut ■ La
Organizația de București a PSD, aceeași Mărie cu altă pălărie. În locul
Gabrielei vine Gabriel, iar dacă predecesoarea era celebră prin gura ei
mare, primarul Sectorului 6 este... Mutu ■ Că cele trei guverne PSD
sunt cam din aceleași aluat o dovedește și faptul că din noua echipă fac
parte doi miniștri care au mai figurat în echipa lui Grindeanu și unul
de-al lui Tudose ■ Gabriela Firea și-a câștigat libertatea cu prețul celor
două funcții pe care le deținea - vice la PSD și interimar la organizația
municipală. Va continua să fie primar, dar fără sprijin politic. La bilanț
constată că a reușit să piardă - probabil definitiv - războiul în care s-a
angajat destul de imprudent ■ Cea mai drastică măsură luată în ședință
a fost dizolvarea organizației de Ilfov, în urma demisiei în bloc a
parlamentarilor acesteia, în semn de solidaritate cu Firea ■ Ca într-un
joc de copii tembeli care își dau cu „sâc” unii altora, punându-și piedici
și dându-și brânciuri, dialogul dintre președinte și Guvern continuă cu
o nouă contră. Din lista remanierii propusă de Alianța de la guvernare
(în fapt de PSD, pentru că ALDE nu prea are ce să „rotească”) Iohannis
selectează două nume pe care nu le validează. Pur și simplu pentru că
nu vrea, fără alte explicații ■ Sunt Olguța Vasilescu și Ilan Laufer, prima
transferată de partid de la Muncă la Transporturi, iar al doilea recuperat
din ex-Guvernul Tudose și ridicat la rangul de vicepremier ■ La
festivitatea de la Cotroceni, la care Dragnea nu a fost invitat, noii
membri ai echipei Dăncilă au depus jurământul, rămânând ca pentru
cele două portofolii vacante Coaliția să vină cu alte propuneri. Care pot
fi aceleași, dar încrucișate ■ Strategia prezidențială a fost să-i lase pe
cei doi în aer, nerevocându-i pe titularii Stănescu și Șova ■ Cum
încearcă să explice comentatorii gestul prezidențial? Acesta încearcă să
blocheze funcționarea ministerelor cu cele mai mari bugete din care se
înfruptă clientela de partid. Inclusiv cea către care Dragnea ar trebui să
achite costurile înnăbușirii răzmeriței puciștilor ■ Procesul de la Sibiu
al lui Lazăr, prin care acesta contesta măsura luată de Toader, a fost
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amânat. Agonie prelungită, pentru că este evident că nu are nicio șansă
de a rămâne în funcți de care ține cu dinții ■ Tăriceanu a trimis
partidului-mamă, ALDEeu, o scrisoare în care își exprimă frustrarea
față de faptul că cei de acolo nu au catadicsit să discute cu el înainte de
rezoluție și că au luat de bune toate balivernele înșirate de populari în
MCV ■ Multhulitul Andrușcă părăsește Ministerul Economiei cu
sentimentul datoriei împlinite. Tranzacția activelor Oltchim este aproape
finalizată. Omul de la vulcanizare a reușit ce n-a izbutit pleiada de
miniștri care l-a precedat ■ Marea perdantă a meciului cu dictatorul
Dragnea, Gabriela Firea, își linge rănile, plănuind alte dezvăluiri despre
monstrul pe lângă care s-a și de la care a binemeritat, până când a
încercat să ia niște acțiuni pe cont propriu ■ Refuzul lui Iohannis de a-
i valida pe cei doi miniștri propuși pentru portofoliile Dezvoltării și
Transporturilor a stârnit o adevărată furtună ■ Oarecum imprudent - în
special după recenta resuscitare a acuzelor referitoare la moștenirea
dubioasă a FDGR - președintele a omis faptul că s-ar putea face o
legătură între ereditatea sa și etnia unuia dintre candidați ■ Acela,
bineînțeles, că nu a ezitat să replice, acuzându-l pe președinte de
antisemitism și punându-i în cârcă cei 52 de membri ai familiei sale
căzuți jertfă holocaustului, plus alte câteva păcate capitale ■
Enormitatea reacției l-a făcut până și pe Dragnea să dea înapoi și să
afirme că Ilan Laufer n-a avut girul partidului și că a făcut o declarație
„prea avântată”, folosind abuziv și sala de conferințe a PSD ■ Cert este
că șmecheria prezidențială de a o revoca pe Olguța de la Muncă,
refuzând validarea ei la un minister la care titularul rămânea în funcție,
a găsit Guvernul complet nepregătită pentru o asemenea situație ■ Până
la urmă Laufer a fost abandonat, grija principală fiind găsirea unei
slujbe pentru Olguța. „Orice” - a decis Dragnea, oferindu-i Dezvoltarea.
Numai că, între timp, oamenii președintelui i-ar fi contactat pe Stănescu
și Șova convingându-i să nu demisioneze din funcții, pentru a ține
guvernul în șah ■ La ședința convocată de Dragnea pentru lămurirea
situației a fost invitat și Toader, cel aproape remaniat, pentru a lumina
asistența în chestiunile de ordin juridic ■ Fiind în mână, cum se spune
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la tenis, președintele și-a completat galeria refuzurilor de la Guvern cu
alte cinci de la Justiție, între care și propunerea pentru șefia DNA,
motivând că nu este sigur că aceștia n-au fost cumva agenți sub
acoperire... Ostenit de efortul de a nu valida schimbările din Guvern,
Iohannis a pus „punct” operațiunii. A anunțat că până după sărbători
(cele naționale) nu va mai numi nici un alt ministru. Îi obligă astfel pe
Șova (demisionat deja) și pe Stănescu (care se autoevaluează încă) să
muncească peste programul... de guvernare ■ Finanțele au anunțat cea
de a doua rectificare bugetară. Se taie bani necheltuiți de la mai multe
ministere, în special de la Transporturi (de unde să ia un miliard) și se
dau la Muncă și Sănătate ■ Statisticile europene arată că avem,
procentual, cele mai mari cheltuieli bugetare. Cu lefurile bugetarilor ■
Guvernul raportează totuși că veniturile statului pe primele nouă luni
sunt mai mari cu 17 miliarde ■ CSM a găsit motivul pentru care
propunerea de revocare a lui Lazăr este nelegală. Nu au fost respectate
recomandările Comisiei de la Veneția și cele din MCV (ulterioare
deciziei lui Toader)! ■ Deși au ajuns să fie plătiți ca în străinătate, foarte
puțini dintre cei 17 mii de medici plecați s-au întors. Înseamnă că le
mai lipsește ceva ■ Marcarea Centenarului României Mari s-a făcut mai
ales prin cea mai comodă formulă: simpozioanele. S-au făcute astfel de
manifestări în valoare de 32 de milioane lei, din cele 150 alocate
Centenarului. Cel mai important monument (și singurul), realizat la
Alba Iulia, este confundat de trecători cu sigla Facebook ■ De 1
Decembrie românii și moldovenii vor putea să vorbească cât vor voi la
telefon fără roaming. E un prim pas spre re-unire... ■ Invazie de
comisari europeni la București în preajma preluării președinției
Consiliului. Ultimul, dar nu cel de pe urmă, este un grec care
gestionează migrația ■ Președintele Parlamentului European, Tajani, a
ajuns la concluzia că România este pregătită să preia președinția
Consiliului, contrazicându-l astfel pe Iohannis, la el acasă ■ Dăncilă îi
cere președintelui să-și schimbe atitudinea. „Face tot posibilul să
blocheze acțiunile Guvernului” - reproșează premierul, conștient totuși
că e loc de mai rău. Speră să o scoată la capăt și fără Olguța, suspendată
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temporar de sărbătoarea națională ■ După ce a lungit-o timp un an cu
vechea procedură, Cristina Tarcea nu a mai avut răbdare ca să iasă
motivarea Curții și s-a grăbit să tragă la sorți completele fără „senatori
de drept”. Numai că avocații lui Dragnea s-au prins de eroare și au
contestat. Așa încât operațiunea va trebui repetată, ceea ce înseamnă un
nou răgaz pentru președintele PSD și, cine știe, șansa unui complet mai
înțelegător ■ Un oficial german s-a sesizat în urma atacurilor la adresa
„minorității germane” și cere de urgență ca aceasta să fie protejată.
„Majoritatea” este, desigur, Iohannis, care ar trebui protejat de cine? De
evrei! ■ Habar nu aveam că angajații primăriilor sunt asimilați
sportivilor de performanță și primesc normă de hrană! Pe lângă lefurile
majorate de către primari ■ În acest weekend se sfințește Catedrala de...
milioane! 110 a costat până acum. Și o să mai coste ■ Scandal cât
primăria mare. În urma reclamațiilor depuse de USR, Curtea de Apel a
anulat constituirea holdingului municipal pentru că nu ar fi fost aprobat
în CGMB cu două treimi în loc de majoritatea de un vot. Deși
funcționează de o bucată de vreme, acesta va trebui desființat iar vechile
societăți să își reia activitatea. Firea nu se lasă însă și speră să convingă
judecătorii că s-au aflat în posesia unor informații eronate, tendențioase
■ 50. 000 de euro a băgat TVR în „stand up” comedia lui Cristache, ca
să bucure publicul cu bancurile lui Dinescu și cu elogiile lui Pieleanu
pentru Hellwig ■ La turci, Lucescu Senior nu a mai avut norocul pe
care l-a avut la ucrainieni și s-a trezit alungat după un sezon catastrofal
pentru naționala otomană ■ Președintelea fost la Consiliul European de
la Bruxelles ca să se asigure că Brexit-ul are loc conform intereselor
noastre. A primit - și a dat - asigurări în acest sens ■ Mai mult, cu acest
prilej l-a încredințat pe premierul finlandez că acesta nu are nicio șansă
să preia președinția Consiliului la 1 ianuarie, pentru că la noi lucrurile
merg surprinzător de bine ■ Deși mai are unele „divergențe” cu
Guvernul, singurul lucru asupra cărora părțile sunt deja în consens sunt
afacerile europene ■ În absența primilor trei oameni din stat, dar cu al
patrulea la datorie, a avut loc sfințirea Catedralei Naționale. Cu o zi
înainte de festivitate, ISU a amendat constructorul pentru nerespectarea



regulilor pompieristice cu 10. 000 lei. Față de donația de 2 milioane de
euro a lui Becali - o nimica toată ■ A făcut senzație afișarea, la circuitul
de Formula 1 de la Abu Dabi, a lui Tăriceanu în pantaloni roșii.
Culoarea Ferrari! ■ Ca să strice sărbătoarea din Dealul Parlamentului,
un preot suspendat de la Constanța a încercat să își dea foc. N-a reușit
■ De la Bruxelles Iohannis a plecat spre Paris, ca să vadă cu ochii lui
cum sunt gazați și bătuți protestatarii pașnici de către prietenul său
Macron (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (26 noiembrie - 2 decembrie)

De la Paris, unde participă la Sezonul franco-român (400 de evenimente
culturale în Centrul Beaubourg), Iohannis ne-a dat asigurări că nu
suntem în pericol din cauza crizei ruso-ucrainiene, și că guvernul poate
să lucreze chiar dacă nu sunt ocupate cele două posturi de miniștri -
problemă pe care o va rezolva, așa cum a promis, după sărbători. În
aceste condiții n-ar avea nici un rost proiectata sesizare pentru conflict
interinstituțional despre care Dragnea a spus că va fi depusă la CCR ■
„Nu e normal ca președintele să nu îi „revoace” pe miniștrii propuși să
fie schimbați” - a luat-o iar limba pe dinainte pe doamna Dăncilă ■ Cu
atât mai mult cu cât Șova și Stănescu au catadicsit să își dea demisiile,
din proprie inițiativă ■ Legea pensiilor a fost votată în Senat. Urmează
ca la Camera Deputaților să se pună în operă moștenirea Olguței ■
Sejurul președintelui la Paris poate fi unul liniștit. Dragnea, ca un
adevărat creștin care nu dorește să întristeze pe nimeni de sărbători (fie
ele și naționale) tocmai a declarat că „nu avem de gând să îl suspendăm
pe președinte” ■ Parchetul a închis dosarul „Diaspora” - cel despre
alegerile prezidențiale din 2014, fără nicio acuzare. Deși procurorii sunt
convinși că de vină pentru obstrucționarea scrutinului a fost fostul
ministru Corlățean, căruia Senatul a refuzat să-i ridice imunitatea ■
Veritabil Don Quijotte, Ludovic Orban e hotărât să aplice tactica sa
preferată pentru reușita moțiunii la care visează de când e președinte:
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munca de la om la om! Vrea să îl ia pe fiecare membru al coaliției la
sentiment și să îl convingă ■ Finanțele au declanșat o cercetare la
instituțiile medicale private care se pare că mulg două vaci: pacienții și
Casa de sănătate pentru aceleași prestații ■ Un irakian pasional și-a
înjunghiat iubita româncă, despre care credea că îl înșeală, și pe mama
acesteia, după care a anunțat poliția. Când să fie încătușat i-a atacat cu
cuțitul și pe polițiști, care au fost nevoiți să tragă în el. De patru ori.
Câte două gloanțe pentru fiecare victimă... La Paris Iohannis și Macron
au trecut în revistă realitățile și posibilitățile colaborării din cadrul
Sezonului franco-român. Nu au lipsit referințele la delicată temă a
apărării la nivel european, nu doar euroatlantic ■ A stârnit comentarii
furioase ideea lui Teodorovici ca dreptul de a lucra într-o țară europeană
să fie limitat la o anumită perioadă. Nu doar pentru români...■ Curtea
de Apel Alba a decis ca procesul lui Lazăr, care contestă revocarea, să
fie mutat la București, neavând competență teritorială - cum era limpede
de la bun început. Toader nu s-a putut abține să nu îl ia la „mișto”: trage
de timp! ■ Cu ultimele nădejdi, încă procurorul general încearcă să
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„mituiască” instanța afirmând că speră ca aceasta „să dea dovadă de
maturitate și independență”. Maturitatea ca maturitatea, dar
independența față de ce ? Sau de cine? ■ Efectele protocoalelor:
judecători independenți cer DNA să comunice dacă SRI a strâns probe
în dosarele TelDrum și Belina. Păi cine să le strângă? ■ Dacă tot suntem
la capitolul Justiție - Parchetul General a confirmat că Iohannis este
vizat în patru dosare aflate în lucru ■ Nici Dragnea și nici Tăriceanu nu
vor participa la recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni. Sloganul „fără
penali” funcționează pe principii benevole ■ Un studiu relevă
dedesubturile grevei liderilor sindicali de la Metrou. Față de alte
instituții similare, a noastră are pierderii imense și rezerve umane
supradimensionate. Ce ar mai conta alte pierderi și alte angajări, dacă
tot nu poate fi făcut profitabil? ■ Ministrul Finanțelor se jură că deficitul
va rămâne sub 3%. Așa o fi? ■ Ceva mai caraghios și mai ipocrit decât
declarațiile celor două părți aflate în conflict deschis - președintele și
Guvernul/ Parlamentul - nu se poate imagina. În timp ce și unii și alții
fac apel la înțelegere și bună cuviință, la final nu uită să-și adreseze
aceleași acuze și învinovățiri, fiecare pretextând că ceilalți sunt de vină
■ Ședința solemnă de la Parlament nu a făcut excepție. Președintele a
lansat bomba lexicală a sezonului - INCONGRUENȚA dintre codurile
modificate de PSD și „democrația reală” (cea promovată de statul
paralel, desigur), iar Dragnea a vorbit cu skepsis despre „războiul dintre
români și români” (unii dintre aceștia putând fi, bineînțeles, nemți) ■
Și pentru ca tacâmul antantei cordiale naționale să fie complet, la sosirea
la Parlament Iohannis nu a fost întâmpinat, după datina protocolară, nici
de șeful Camerei și nici de cel al Senatului, care aveau invitați mai
importanți de primit ■ Toate tunurile opoziției pe Teodorovici, căruia
liberalii îi cer verde în față demisia. Pentru „exprimarea nefericită” -
cum chiar el a calificat-o - în chestiunea limitării perioadei de muncă
în străinătate, pentru ca românii să vină și să mai muncească și pe acasă
■ Pățania lui Bădălău, cu pușca furată de hoți pentru că nu era încuiată
descărcată în fișet, a avut darul se determine pe legiuitori să modifice
legea stupidă care făcea ca armele de autoapărare să fie de nefolosit,
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datorită condițiilor absurde puse. Cei care vor avea dreptul prin lege să
posede arme letale pentru autoapărare vor putea să le țină oriunde au
chef prin casă, încărcate și gata de ripostă... Guvernul s-a reunit pentru
o ședință festivă la Alba Iulia. La sosirea în clădirea care găzduia
reuniunea, miniștrii au fost întâmpinați de un mic grup de #rezistenți
care scandau conștiincios „Demisia!”, fără să țină cont de faptul că
Iohannis nu mai este, deocamdată, interesat de așa ceva, din motive de
președinție europeană ■ La București președintele a înregistrat o
premieră, semnând în cadru festiv, cu invitați, legea Autostrăzii Unirii.
Aceasta va trebui să fie realizată în următorii patru ani, iar Guvernul
este obligat să scoată banii necesari „din pământ din piatră seacă”.
Altminteri înseamnă că va călca legea ■ Cu același prilej președintele
a ținut să avertizeze Executivul că, Doamne ferește de vreo ordonanța
de grațiere/amnistie, care ar crea „o criză politică fără precedent”. Și
președintele chiar că se pricepe la crize ■ Șapte protestatari „pașnici”
au fost trimiși în judecată pentru agresarea jandarmilor în 10 august ■
Livia Stanciu a fost dată afară de la Institutul Național al Magistraturii
unde mai câștiga un ban cinstit ținând cursuri despre cum se face
justiție, din cauza sancțiunii primite de la CEDO pentru procesul lui
Mircea Gutău, căruia nu i s-a asigurat un proces corect ■ Hotelul Triumf
va reintra în circuitul comercial, prin anularea deciziei luate de Cioloș,
de a-l face cadou Codruței Kovesi ca sediu pompos al DNA ■
Maternitatea Giulești riscă să fie închisă din cauza prezenței unui focar
de bacterii care au afectat deja vreo 10 nou-născuți ■ Venerabilul Dinu
Săraru a lansat o nouă carte - Marele Premiu de la Monaco - cu care își
consolidează reputația de a fi scris mai mult decât a citit ■ Fragmentul
de autostradă care ar completa traseul Sibiu - Nădlac mai întârzie
datorită problemelor de mediu pe care le-ar ridicat o peșteră de pe
traseu, care adăpostește o specie protejată de lilieci. ■ A fost înființat
Comandamentul Apărării Cibernetice. Vom avea o nouă armă:
internetul ■ Recepția de la Cotroceni nu s-a bucurat de prezența șefilor
Parlamentului. A fost însă premierul, însoțită de șase miniștri aleși pe
sprânceană ■ Festivitatea a întârziat un sfert de oră pentru că unui unui
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invitat i s-a făcut rău și a trebuit să fie resuscitat ■ Parada militară de
Ziua Națională, desfășurată pe un ger de minus 10 grade, a fost practic
o vitrină în care s-au expus ultimele achiziții din cei 2% din PIB. Cu ce
avem, suntem numai buni de un război ■ Spre surpriza generală,
Dragnea și Tăriceanu au fost prezenți la paradă, însă Iohannis nu a dat
mâna cu ei și i-a tratat cu spatele pe tot parcursul festivității ■ Din cauza
frigului celebrele avioane de luptă F-16 nu au putut să decoleze, iar un
tanc s-a defectat taman la intrarea în coloană ■ Niște neamuri proaste
#rezistente nu s-au abținut să nu îi huiduie pe jandarmi și să le întoarcă
spatele ■ Veritabil tur de forță pentru președinte, care de la București
s-a repezit la Alba Iulia (la doi pași de casă) ca să participe la o nouă
paradă militară ■ Premierul Dăncilă s-a dus la Focșani ■ Cât despre
Gabriela Firea, aceasta a sărbătorit la Dublin, unde a asistat la tragerea
la sorți a grupelor pentru EURO 2020. Nu ne-a prea purtat noroc, pentru
că am nimerit în grupă cu Spania. (AMBIDEXTRU)



Decembrie
șaptezile@amosnews.ro (3 - 9 decembrie)

La început de săptămână Dăncilă își adună cabinetul pentru a se pregăti
de plecare la Bruxelles, unde are întâlnire cu Colegiul Comisarilor, în
vederea preluării președinției Consiliului. Din echipă lipsește un
membru de bază - ministrul Dezvoltării, pentru că Iohannis nu a
catadicsit să valideze propunerea Coaliției, deși promisese că o va face
după 1 decembrie ■ Dacă Stănescu, care a demisionat între timp, a
rămas acasă, Șova face ultima sa deplasare în calitate de membru al
Guvernului ■ Petre Daea anunță noi recorduri agricole, în ciuda
fenomenelor naturale extreme. Ministrul duce cu el la Bruxelles un
cașcaval omagial de forma României, pentru a-i trata pe comisari ■
Dezlănțuit, Lazăr se lansează să declare că „inculpații DNA sunt
inculpați de rang înalt”. Deși procurorii din CSM îl mângâie pe creștet,
plenul dă un verdict de încălcare a conduitei de antologice. Ei, și? ■
Isărescu e nedumerit. În ciuda semnalelor și a văicărelilor, economia
crește. „Nu vrea deloc să se prăbușească!” ■ Ura! Mai avem un produs
protejat, al cincilea: scrumbia afumată de Dunăre ■ Patru parlamentari
demisionează din PSD și se transferă la Ponta, lăsând Coaliția în situația
de a nu mai avea majoritate la Cameră. Un bun prilej pentru liberali de
a încerca să-l revoce pe Dragnea ■ După ce s-a scremut aproape trei
ani, Comisia de la Cotroceni care a redactat proiectul „România
educată” e gata să îl dea publicității ■ Agenția Națională Antidrog are
un nou director: Constantin Negoiță. Dar aceleași probleme ■
Sindicaliștii de la Metrou au renunțat la grevă pentru că li se vor mări
lefurile. Nu cu 42%, cum ceruseră liderii de sindicat, ci cu 20%. E bine
și așa, mai ales că li se lasă exploatarea spațiilor comerciale. Care era
punctul nevralgic al negocierilor ■ Lazăr a participat la o conferință
organizată de Ambasada Franței având ca temă violența domestică. O
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temă care îi este familiară, mai ales de când se hărțuie cu Toader... ■
Scene incredibile la Camera Deputaților. Sătui să le tot pice moțiunile,
membrii opoziției au organizat un puci prin care să dea jos binomul
Dragnea-Iordache. Cu forța. Numai că Iordache nu s-a lăsat desprins
de scaun și le-a tăiat microfoanele puciștilor, care au fost nevoiți să
aducă o stație proprie de sonorizare ca să își poată continua lucrarea ■
Pe fondul confuziei totale, Raluca Turcan, ca o nouă Ana Ipătescu, a
proclamat victoria, anunțând că dictatorul Dragnea s-a refugiat în biroul
său ■ De acolo președintele Camerei a denunțat „maniera disperată” în
care „Iohannis Zapciul” vrea să ia puterea cu japca ■ Liberalii și
companionii au vrut să profite de faptul că Coaliția nu mai avea
majoritatea și au forțat regulamentul, ignorând însă poziția UDMR-ului
și a Independenților ■ La Cotroceni, chiar în timpul ședinței festive a
Guvernului României cu Colegiul Comisarilor europeni, Iohannis a
declanșat un nou atac la adresa Guvernului spunând că „acest PSD, sub
conducerea lui Dragnea nu e capabil să asigure un guvern performant”
■ Fără să vrea, a recunoscut că în ciuda pregătirii sale (e profesor!)
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reușește cu greu să își finalizeze lecturile și chiar și analiza referitoare
la remaniere, dar tot mai speră că opoziția va reuși să doboare guvernul,
făcând operațiunea inutilă ■ La Bruxelles membrii Executivului s-au
întâlnit cu comisarii europeni, în cadrul procesului de preluare a
președinției Consiliului. La finalul întâlnirii politicosul Juncker i-a
sărutat mâna premierului Dăncilă și a spus că speră ca până la finalul
președinției România să fie în spațiul Schengen. „Nu aș vrea să închei
mandatul fără ca acest lucru să se întâmple!”■ Ca deobicei, un prost
aruncă bolovanul în baltă și corul comentatorilor nu reușește să-i
descifreze sensurile ascunse. Un sindicat - de-al gardienilor din
penitenciare - a dezvăluit un așa zis document potrivit căruia guvernul
ar intenționa ca la anul să ducă o politică de austeritate înghețând
salariile și pensiile. Responsabili din Executiv dezmint din toate puterile
■ Dăncilă a pus mâna pe telefon și l-a întrebat pe președinte ce are de
gând cu propunerile pentru remaniere. Studiosul titular de la Cotroceni
i-a transmis că nu va lua o decizie înainte de săptămâna viitoare, pentru
că vrea să mai „analizeze” propunerile ■ În situația aceasta Guvernul
se vede nevoit să sesizeze Curtea Constituțională pentru un conflict
interinstituțional, mai ales că cele 15 zile de provizorat au trecut deja ■
Nu este deloc clar în ce constă și ce scop are analiza președintelui,
pentru că nu el va lucra cu cei în cauză, ca să se îngrijoreze de
capacitatea lor de efort și de competență ■ Este suficient de limpede că
președintele tergiversează decizia în speranța că nu ar mai fi nevoie de
remaniere dacă partidele „sale” reușesc să dea lovitura la Camera
Deputaților și să-i ia comanda lui Dragnea. Speranțele sunt mari, mai
ales după ce IMAS a făcut un sondaj (comandat de USR) din care reiese
că împreună cu PNL ar putea avea majoritate la Cameră. Ba chiar să
câștige niște eventuale (improbabile) alegeri anticipate ■ Premierul dă
ca sigur faptul că până la finele anului nu se va da vreo ordonanța de
amnistie/grațiere. După aceea, vom mai vedea ■ Guvernul s-a răzgândit
în legătură cu salariul minim pe economie. Acesta se va majora doar
pentru cei cu studii superioare - circa 350 de mii de persoane - până la
sfârșitul anului. Restul, de 1,2 milioane fără studii, vor mai aștepta până
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la anul ■ Lucian Șova e bine-mersi ministru în continuare și continuă
să-i vorbească de rău pe oamenii lui Rădoi de la sindicatul Metroului,
din cauza cărora (lefurile majorate cu 20% prin șantaj) tarifele se vor
scumpi anul viitor ■ Iată și un domeniu în care suntem lideri autoritari:
credința în Dumnezeu ! 65% dintre români sunt credincioși. Nu este
foarte clar cât de mult îi ajută acest lucru să depășească problemele
lumești... ■ Pentru tupeul de a-l fi reclamat la Curtea Constituțională
că blochează activitatea Guvernului, Iohannis îi face în necaz lui
Dăncilă și nu validează rămășițele remanierii. Va aștepta până când
Curtea va lua o decizie. Ceea ce poate să însemne „la anul” ■
Președintele iese la rampă cu un atac frontal la „Guvernul condus prin
interpuși de infractorul Dragnea”. Fiind vorba de un guvern
incompetent, nu vede motivele pentru care ar mai trebui remaniat cu
alți miniștri presupus incompetenți ■ Replica lui Dragnea este promptă:
„Iohannis Zapciul vrea să ia guvernul cu japca!” ■ România primește
de la Comisia Europeană 34 milioane de euro pentru combaterea pestei
porcine. Vestea este dată de ministrul „incompetent” Daea ■ Dăncilă
face o dezvăluire senzațională: Juncker i-ar fi promis că își dorește ca
România să intre în Schengen până la finele mandatului său! ■ Așa
ciuntit, fără doi miniștri, Guvernul va prezenta în Parlament programul
președinției României la Consiliul UE pe 12 decembrie ■ Președintele
mai dă o lovitură: blochează declasificarea protocoalelor sesizând
Curtea Constituțională ■ La congresul PES de la Lisabona Rovana
Plumb a fost aleasă în consiliul de conducere al formațiunii.
(AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (10 - 16 decembrie)

Hemoragia de parlamentari PSD continuă. Dar nu în direcția dorită de
Orban și ai săi. Alți trei - după cei patru de săptămâna trecută - au trecut
cu arme și bagaje la Ponta. Adică - într-un fel - tot la PSD. La o
formațiune care nu își poate permite (din rațiuni de decență politică -



pentru că se pare că mai există așa ceva) să semneze o moțiune de
cenzură ■ Cât de mult l-ar urî Ponta pe Dragnea, nu îl poate însă îndrăgi
pe Orban ■ În ședința CExN de la început de săptămână s-a luat o
hotărâre capitală. Se va da ordonanță de urgență pe legile din Codul
Penal și cel de Procedură pentru a se adopta acele articole care au fost
declarate constituționale de către CCR ■ „Nu mai are rost să așteptăm!”
a spus Dragnea ■ Toader, participant la ședință, a confirmat că
articolele„bune” vor fi cuprinse în una sau două OUG ■ Premierul
Dăncilă s-a simțit jignită de faptul că Iohannis a folosit în legătură cu
dânsa expresia „femeia aceasta”. Cu f mic. Din păcate, ea nu poate
folosi expresia „bărbatul acesta”. Pentru că cine se exprimă în felul
acesta nu prea e bărbat ■ Banca Națională a făcut o excelentă afacere
cu emisiunea de 10. 000 de bancnote de 100 lei cu efigia familiei regale,
pe care le-a vândut cu 180 RON. A fost bătaie pe ele și întreprinzătorii
le-au revândut cu de trei-patru ori prețul ■ Ar fi o bună idee ca Isărescu
să lanseze mai des astfel de emisiuni speciale prin care ar mai ridica
nivelul de trai al beneriștilor ■ Parlamentul European a luat în discuție
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un raport în favoarea admiterii României în spațiul Schengen. Din
păcate însă decizia depinde de Merkel și Rutte, nu de parlamentarii de
la Bruxelles ■ Ghiță a denunțat-o, din Serbia, pe Codruța Kovesi, pentru
că l-ar fi obligat să plătească cursa aviatică cu care a fost adus în țară
omul lui Vântu din Indonezia, decontând costurile și prin Ministerul de
Interne. Pentru a acoperi urmele, factura originală ar fi fost făcută
dispărută din dosar de către „procurorul de elită” Onea de la Ploiești ■
Registrul electoral se încăpățânează, în ciuda oricăror evidențe, să
gestioneze 19 milioane de alegători români. Ceea ce ar însemna că
votează și copiii ■ Până la 12 ianuarie Ministerul Apărării va trebui să
ia o decizie în legătură cu construcția celor 4 corvete de care România
ar avea nevoie ca de aer și pentru care vom plăti 1,5 miliarde euro. Dacă
licitația va fi câștigată de olandezii de la Damen s-ar putea ca guvernul
lor să nu se mai opună accesului nostru în Schengen ■ Guvernul
deschide punga bugetului pentru ajutoare de stat acordate companiilor
străine care urmează să investească în România ■ În tăcerea care s-a
lăsat după tentativa de puci, pe culoarele Parlamentului se aude cum se
ascut cuțitele moțiunii. PNL ar dori să îndeplinească visul lui Iohannis,
chiar cu riscul de a nesocoti sfatul lui Juncker, de a se face pace pe
perioada președinției, deși nimic nu indică faptul că UDMR și
Minoritățile ar putea trece în barca opoziției fără nici o compensație.
Pe care optimistul Orban nu are de unde și cum să le-o ofere ■ Cu atât
mai mult cu cât a început să își atace și aliații, acuzându-i pe useriști de
stupiditate, pentru propunerea ca Iohannis să participe de acum înainte
la toate ședințele de Guvern, pentru a împiedica apariția ordonanței de
amnistie/grațiere ■ O voce lucidă și rezonabilă în corul de extremisme
al comentatorilor. Cel al Alinei Mungiu (nu știu dacă mai este și Pippidi)
care într o ediție recentă de la România 9 a TVR a emis câteva puncte
de vedere demne de luat în seamă și de urmat ■ O inițiativă legislativă
revoluționară în Parlament: acuzații de evaziune fiscală să fie iertați
dacă plătesc prejudiciul și 20% pe deasupra! De ce nu tot ce au
evazionat? ■ Parlamentul European a votat o rezoluție prezentată de
bulgarul Stanishev prin care se cere admiterea imediată a României și
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Bulgariei în spațiul Schengen. S-a mai adoptat una prin 2002, dar a
rămas literă moartă ■ Nivelul inflației este de 3,4%, în scădere față de
4,3%, în urmă cu un an. Nivelul prognozat de BNR pentru finele anului
este de 3,5% ■ Bugetul este în aer. Mai mult ca sigur nu va putea fi
dezbătut și aprobat anul acesta. Cei din guvern zic că de vină e tot
Iohannis, care nu a aprobat în CSAT bugetele iubitelor sale servicii
secrete, pentru care vrea mai mulți bani ■ Diferență de vederi și de...
sume între Dăncilă și Dragnea. Prima spune că Fondul de Investiții
Interne va avea un buget de 10 miliarde de lei, iar al doilea plusează,
tot la 10 miliarde, dar de euro ■ Au fost dați în funcțiune 14 km de cale
pe autostrada Transilvania. Fără niciun fel de festivitate. Discret ■ Lia
Savonea este noua șefă a CSM. La ședință a participat Iohannis (e doar
fief-ul său!), dar nu și Toader, care avea alte treburi la Parlament, motiv
pentru care a și fost luat la „mișto” de președinte ■ Oprea vrea să revină
în politică și nu oricum, ci direct în poziția de președinte al partidului
pe care tot el l-a fondat, dar care ulterior a fost înghițit de PMP-ul lui
Băsescu ■ Premierul a prezentat în fața Parlamentului obiectivele
României la președinția Consiliului European. Sunt patru, mari și late:
convergența, siguranța, actor global și valorile comune. Viorica Dăncilă
a făcut apel la decență și consens, chemare întâmpinată de opoziție exact
cu contrariul ■ Așa cum era de bănuit, Ungaria s-a dovedit un obstacol
redutabil în fața dorinței noastre de a intra în topul ierarhiei continentale
a handbalului. Unguroaicele ne-au învins, după un meci extrem de slab
pe care l-a făcut toată echipa, care a mai și pierdut-o pe Cristina Neagu,
autoaccidentată spre finalul întâlnirii... ■ Președintele Iohannis a trecut
la o nouă fază a dialogului său interinstituțional cu premierul: cea a
„mișto”-ului. Întrebat, la Bruxelles, ce părere are despre apelurile
doamnei Dăncilă la pace și înțelegere, a exclamat: „Drăguț!” ■
Întâlnindu-se cu conaționala sa Angela Merkel, proaspăt eliberată de
povara președinției CDU, președintele nostru a aflat de la aceasta că
„România se bucură de deplina susținere a Germaniei”. În toate
chestiunile. Mai puțin Schengen, după cum bine se știe... ■ Că Iohannis
s-a cam resemnat în legătură cu șansele moțiunii de a dărâma guvernul
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PSD și de a da prilej de manifestare „Guvernului Orban” se vede și din
declarația sa, tot de la Bruxelles, în care s-a exprimat în sensul că
aceasta reprezintă „un test și pentru putere și pentru opoziție”. Doar un
test, de care practic nici nu mai era nevoie ■ A intrat în funcțiune „loteria
judecătorilor” cu bile aduse din Franța și rătăcite pe aeroport. Nici
tragerea nu a fost mai norocoasă, pentru că două bile s-au dovedit a fi
defecte. Și, oricum, tragerea n-a fost de prea mare folos pentru că
completurile rezultate vor mai funcționa doar o săptămână ■ Partizană
a statu quo-ului, Cristina Tarcea, șefa ÎCCJ, a ajuns și ea la concluzia
că aceste trageri integrale, fără șefi de complete numiți, trebuie să
funcționeze pentru toate instanțele, cu de la unu până la cinci judecători
■ Din motivarea contestației depuse de președinte la CCR reiese că
refuzul său pentru validarea noilor miniștri se datora faptului că Dăncilă
nu s-a consultat cu el în privința numirilor! Ar fi fost o premieră absolută
în practică guvernării ■ Noul director general al RNP Romsilva,
Ghorghe Mihăilescu, promite o cotitură în politica de comunicare a
instituției, sugrumată practic de predecesorul său Ciprian Pahonțu,
recent dat afară de ministrul Deneș pentru o serie întreagă de nereguli
■ Invitat la Balul Fermierilor, Petre Daea le-a adresat participanților un
mesaj mobilizator, recomandându-le un ritm vioi pe scena agriculturii
de performanță ■ O consistentă minivacanță - ultima din acest an - oferă
Guvernul bugetarilor istoviți de ritmul muncii dintre celelalte 5 sau 6
de anul acesta. Din 21 decembrie până în 3 ianuarie se sting luminile în
edificiile publice, iluminate doar de milioanele de beculețe instalate
festiv de primării, în stradă ■ Iarna s-a năpustit asupra vestului
României, îngropând în zăpadă localități întregi și lăsând fără
electricitate câteva sute de așezări. Afectate au fost și transporturile pe
calea ferată, multe trenuri fiind anulate sau având întârzieri mari ■ A
făcut vâlvă (unii s-au întrebat cum a primit doamna Iohannis această
veste) declarația președintelui, la Bruxelles, referitoare la întâlnirea sa
cu premierul britanic: „O bilaterală scurtă, ca să o încurajez un pic!” ■
Opoziția a depus moțiunea de cenzură intitulată patetic „Ajunge!
Guvernul Dragnea-Dăncilă este rușinea României!”. De parcă ne-am
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putea mândri cu opoziția... ■ USR a răspuns primul apelului premierului
și s-a prezentat la Palatul Victoria cu o echipă care a expus principalele
puncte asupra cărora partidul ar dori să dialogheze. Altfel decât o face
în Parlament ■ O posibilă criză în relațiile româno-turce este pe cale să
declanșeze decizia CAB de a refuza extrădarea unui jurnalist turc acuzat
de Erdogan de gulenism ■ Angrenată în complicate dispute judiciare,
RNP Romsilva a reușit să mențină în proprietatea statului peste 30. 000
de hectare de păduri retrocedate pe bază de falsuri sau prin abuzuri ■
Cadoul de Anul Nou oferit de guvern bugetarilor este compus din două
minivacanțe de câte cinci zile, de Crăciun și de Revelion ■ Naționala
feminină de handbal a jucat din nou extrem de slab (prost condusă în
continuare de antrenorul Ambros Martin) și a pierdut categoric
semifinala cu naționala rusă, care le-a măcelărit pe sportivele noastre,
mai dezorientate ca oricând ■ Sătul să mai aștepte rezultatul de la
justiție - pe care o acuză de tergiversare - Cioloș a abandonat partidul
MRÎ în favoarea unui PLUS înscris, prevăzător, din niște oameni de
bine de-ai săi ■ Ultimul sondaj CURS indică o pierdere de procente
pentru PSD (patru în doar două luni) în timp ce PNL își continuă
constant descreșterea (de la 25 procente în mai, la 20 în noiembrie) ■
PSD și-a convocat activul într-un CExN duminical, pentru a alege un
președinte al Consiliului Național. Nimeni altul decât incompetentul (în
Guvern) Fifor, achizitorul de armamente... (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (17 - 23 decembrie)

Discursul-fluviu al lui Liviu Dragnea de la ședința duminicală de CExN
va da o pâine de mâncat comentatorilor multe zile de acum încolo. Din
bogăția de subiecte cei mai activi comentatori au desprins cu precădere
apelul acestuia la mobilizarea Guvernului de a da ordonanța pentru
amnistie/ grațiere, care a generat fiori de groază în sufletele opoziției ■
De fapt, Dragnea a sugerat că aceasta ar putea fi „ultima soluție”, dacă
nu se găsesc alte căi legale pentru îndreptarea abuzurilor justiției,



generate de colaborarea „protocolară” cu serviciile secrete ■ O a doua
temă majoră a fost apelul la formularea acuzației de înaltă trădare pentru
Iohannis, pe motiv că acesta instigă sistematic la destabilizarea ordinii
constituționale ■ Reacția președintelui a fost promptă, în două etape.
În prima a acuzat PSD de întinarea nobilelor idealuri ale celor care s-
au jertfit pe altarul Revoluției (a fost o revoluție? Dosarul de la
Parchetul Militar sugerează că nu...) ■ În cea de-a doua a somat
guvernul să-i comunice cu 24 de ore înainte sumarul ședințelor de
Guvern. N-a spus de ce. Dar cunoscătorii bănuiesc că a luat de bună
sugestia useriștilor de a participa la toate ședințele pentru a împiedica
să se dea Ordonanța de amnistie/grațiere ■ Guvernul nu i-a răspuns. A
răspuns parlamentarul Manda, care a precizat că președintele poate
participa doar la ședințele în care se discută chestiuni legate de
securitatea națională ■ Formulat ca un soi de ultimatum, de la catedră,
mesajul prezidențial indică o intenție fermă de „încălecare” a
Guvernului, pe modelul episodului din ianuarie, când președintele a dat
buzna peste Grindeanu, profitând de faptul că Dragnea era plecat în
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America ■ Pe măsură ce se apropie preluarea președinției Consiliului
European, bătălia dintre tabere devine tot mai crâncenă și ignoră
apelurile lui Juncker la pace și prietenie între președinte și Guvern ■
Liberalii încheie anul en fanfarre, cu ultima moțiune, pe care au citit-o
în aula parlamentară în care se aflau doar ei, fără vreun reprezentant al
Guvernului. Era însă acolo Ponta, care tocmai a fost abandonat de doi
dintre transfugii de la PSD, care s-au reîntors spășiți la partidul-tată ■
Votul pe moțiune (față de câți sunt, cei din opoziție ar mai avea nevoie
de doar 65 de voturi) se va da joi, când foarte probabil majoritatea
parlamentarilor vor fi deja plecați în vacanța de Crăciun ■ De milă, de
silă, Iohannis a semnat decretul de numire a Olguței la Dezvoltare,
nedorind, probabil, să facă din ea o eroină a rezistenței anti-iohanniste
■ Întrecerea capitalistă a declarațiilor belicoase continuă fără a avea un
câștigător. Începe să ajungă la nivelul dialogului dintre Becali și Borcea:
Cooperăm: eu îl fac zdreanță, el mă face idiot! ■ Dăncilă răspunde
politicos cererii președintelui de a fi informat în avans despre subiectele
ședințelor de Guvern (ca să știe când să dea buzna la Victoria),
reamintindu-i prevederea constituțională că nu poate veni acolo când
vrea el, ci doar când e cazul ■ Iohannis acuză guvernul de autism (alo!
Discriminarea? Se aude?) și spune țanțoș că nu are de gând să citească
situl, ci că trebuie informat ■ Și dacă Dăncilă nu o face? Și dacă
premierul suspendă ședința când intră el să se așeze pe scaunul din capul
mesei ■ Sau dacă - Doamne ferește! - nu i se dă voie de la poartă sa
intre? Ce face? Îi pune pe sepepiștii săi să se încaiere cu cei de la Palat?
■ Dacă nu ar fi de plâns cu siguranță că am putea face haz de această
scenetă tragicomică ce definește modul în care funcționează statul ■
Viclean, Iohannis îi mai dă dispoziție șefei Guvernului să pună pe
agenda ședinței situația românilor din UK, ca să-și justifice intervenția.
Și dacă Dăncilă nu o pune? Pentru că nu o consideră urgentă? O poate
forța? ■ Noroc că președintele voiajor pleacă puțin pe la o reuniune UE-
Africa și poate că în acest timp se mai calmează spiritele ■ Teodorovici
a dat de lucru economiștilor liberali care au acum materie primă
berechet ca să veștejească măsurile fiscale preconizate. Taxa pe lăcomia
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băncilor nu le va băga pe acestea în faliment. Doar le va mai tempera
zelul de jecmănire a debitorilor și le va ajuta să mai calmeze ROBOR-
ul ■ Plafonarea prețului gazelor până în 2022 este și aceasta o măsură
de reducere a lăcomiei producătorilor, care cer de trei ori mai mult decât
cheltuie pe metrul cub ■ Pensiile vor crește cu 15% de la 1 septembrie
2019, iar comisionul administratorilor se va reduce semnificativ, de la
2,5 la 1% ■ Guvernul e hămesit după bani! - strigă Câțu și are dreptate
De ce să nu fie dacă are de unde să-i ia? ■ Mult zgomot pentru nimic
în jurul unei mânării publicistice ordinare: niște jurnaliști de la Figaro
se dau drept turiști care vor să facă o șuetă cu Iliescu, fără să îi spună
că vor scrie un material folosind idei scoase din context, pentru un
articol de campanie din care ar trebui să reiasă că fostul președinte este
și el împotriva PSD-ului..■ S-a declanșat Apocalipsa după Teodorovici.
Măsurile fiscale preconizate a se aplica în anul viitor, rezentate de
ministrul Finanțelor, au băgat groaza în bancheri și în furnizorii de
energie dar și, bineînțeles, în liderii opoziției ■ Cel mai aprig apărător
al celor umiliți și obidiți, asupra cărora se vor răsfrânge efectele
politicilor fiscale ale unei unui guvern „hămesit după bani” - cum bine
a zis un parlamentar pe care colegii îl alintă cu porecla de „cap de mort”
- s-a dovedit a fi însuși președintele multiproprietar Iohannis. „Acest
proiect aruncă în țara haos și va da peste cap bugetele oamenilor de
rând” a exclamat acesta ■ Oamenii de rând sunt însă mai puțin panicați,
atenția lor îndreptându-se spre proiectul Legii Pensiilor, asupra căruia
Parlamentul tocmai și-a dat votul final și asupra etapelor de majorare a
punctului de pensie, pe care se roagă la Dumnezeu să le apuce ■ Însăși
Bursa de la București s-a cutremurat, impulsionantă de plângerile cu
sughițuri ale bancherilor și de previziunile lor catastrofice ■ La urma-
urmelor ar fi fost de a dreptul caraghios ca cei afectați de campania
anti-lăcomie să aplaude faptul că li se vor scoate din buzunar și din
bugete niște bani pe care îi câștigau ușor. Mai ales acele bănci despre
care Tăriceanu spunea că se mulțumesc să „mulgă” titlurile de stat și
nu se mai obosesc cu creditarea ■ Nu se va înregistra nicio tragedie în
masă, cu bancheri care să se arunce de la etaj și cu distribuitori de gaze
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care să dea drumul la robinet în camera închisă ermetic. După faza
văicărelilor vor găsi, probabil foarte curând, soluțiile de a evita
neplăcerile unor taxe suplimentare și de a-și pune câștigurile ușoare la
adăpost, poate chiar cu ajutorul Guvernului. Pentru că, nu e așa, nimeni
nu e fericit să plătească taxe unui guvern despre care nu se știe prea
sigur ce va face cu banii ■ Succes eclatant pentru Programul Rabla
Electrocasnice, la care în prima zi s-au primit înscrieri pentru mai mult
de jumătate din suma alocată, iar doamna Leocadia se gândește serios
la majorarea acesteia..■ Conștienți că nu pot să își pună nicio nădejde
în moțiune (erau în sală 249 de parlamentari din 465, iar pentru trecerea
moțiunii erau necesare 233 de voturi) liberalii, în calitatea lor de lideri
ai opoziției cam obosite, au recurs la o diversiune ■ În locul moțiunii
doreau adoptarea a două declarații prin care Parlamentul să se lepede
de Guvern. Nici mai mult nici mai puțin. Au scotocit ei prin regulamente
și au zis că au găsit niște prevederi care ar fi permis punerea pe ordinea
de zi a declarațiilor, însă Iordache le-a tăiat-o scurt, spunând că doar el
poate lua o astfel de decizie, dacă o consideră necesară. Și nu a
considerat-o ■ După obișnuita hârjoană verbală în care s-au folosit
cuvinte grele, s-a trecut la obiectul propriu zis al muncii. Moțiunea
distrugătoare a fost citită cu intonația cuvenită fără a impresiona în nici
un fel banca Guvernului ■ Doamna Dăncilă, care mai are puțin și
împlinește un an de mandat, a răspuns rușinându-i pe autori cu propriile
lor argumente ■ Degetul pe rană a fost pus însă de Kelemen Hunor
(UDMR nu a votat, alături de PSD și ALDE) vorbind despre intenția
liberalilor „de a ne aburi”, neavând nici program de guvernare, nici
miniștri (inclusiv unul prim) asumați ■ Cum era de așteptat, moțiunea
a picat cu mai puține voturi decât semnături. Dar „maurul” Orban
(absent... motivat) și-a făcut datoria Și a tulburat apele și așa tulburi ale
politicii. Stăpână pe situație, Dăncilă a încheiat cu un răspicat: „Nu
demisionez! (asta ar fi fost ultima speranță a opoziției) ■ Dar nu
moțiunea a fost evenimentul zilei, ci împlinirea dorinței președintelui
de a mai munci și el, participând la ședința Guvernului a cărei ordine
de zi a primit-o conform pretențiilor ■ Nu s-a iscat nicio tulburare
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printre miniștrii care au părut împăcați să-l aibă alături pe președinte,
despre care credeau că stă degeaba când nu semnează decrete ■
Iohannis a ținut să precizeze din capul locului că el prezidează, dar nu
poartă și răspunderea a ce se întâmplă acolo, iar Dăncilă i-a precizat
fișa postului: poate asista doar la dezbaterile pe teme de ordine publică,
siguranță națională și politică externă - conform Constituției. Și pentru
ca lucrurile să fie clare, a împărțit ședința în două, la pauză președintele
fiind invitat politicos să își vadă de treburile sale ■ Speriați de decizia
CCR, judecătorii au început de miercuri noapte să îi pună în libertate
pe cei cu condamnări pronunțate de completele ilegale. Au beneficiat
Dan Șova, Constantin Niță și Rudel Obreja. Este efectul încăpățânării
președintei Înaltei Curți, Cristina Tarcea, de a nu ține cont de lege și de
a-și asuma poziția privilegiată din completul de cinci judecători, pentru
care acum este investigată de Inspecția Judiciară. Urmează și alții,
printre care Alina Bica și Șerban Pop, pentru a căror reținere și
condamnare au trudit din greu Coldea, Codruța și Livia Stanciu. Elena
Udrea a beneficiat doar de o amânare, instanța neavând dosarul său ■
Nota Bene: cei în cauză obțin doar o amânare a executării pedepsei până
la rejudecare, când pot să fie readuși în pușcărie... Ca să scape de o grijă,
junele premier al Austriei, Sebastian Kurz, a venit la București cu 10
zile mai devreme ca să predea ștafeta președinției Consiliului lui
Iohannis, pe care l-a și felicitat pentru că „a avut grijă de democrație”
■ Cu omoloaga sa de la Victoria a avut o relație mai rece, datorită
îngrijorării exprimate față de efectele revoluției fiscale asupra
companiilor austriace, care s-ar putea să își ia jucăriile și să plece din
România, dacă vor câștiga mai puțin ■ Dacă era Dragnea în locul ei
probabil că i-ar fi trântit un proverb românesc, cel cu câinele care nu
pleacă de la măcelărie ■ Experimentul participării la ședința de Guvern
l-a obosit atât de tare pe președinte încât i-a pierit cheful să mai repete
experiența, mai ales că aceasta fusese programată, parșiv, vineri seară,
când tot omul pleacă spre casă, la Sibiu, ca să o ajute pe doamna
Carmen să pregătească bradul de Crăciun. ■ Așa încât cealaltă doamnă,
Dăncilă, a putut să ia în tihnă măsurile din revoluția fiscală a lui
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Orlando. Cel care poate doar să spere că peste un timp nu va fi acuzat
de crime fiscale împotriva umanității bancare, precum Iliescu ■
Parchetul Militar a avut inspirația să finalizeze ancheta și să trimită
dosarul la instanță exact în ziua aniversării Revoluției, cea care le-a dat
harnicilor procurori libertatea de a fabula în voie pe tema faptelor
odioase comise de Iliescu și Voican, pentru a pune mâna pe o putere pe
care nu le-o disputa nimeni - pentru că cei care s-ar fi vrut concurenți
s-au trezit abia pe la vremea Pieței Universității ■ Acuzațiile aduse
fostului președinte sunt de o enormitate care nu poate fi egalată decât
de acuzația de „înaltă trădare” a lui Orban la adresa Vioricăi Dăncilă ■
Este, probabil, prima revoluție din istorie care, deși învingătoare, este
judecată după regulile învinșilor ■ Dacă pentru Parchet nu constituie o
problemă să se mai umple odată de ridicol, este de sperat că măcar
magistrații vor avea bunul simț să nu valideze această mascaradă cu
pretenții legaliste ■ Curtea Constituțională i-a mai făcut o dată de râs
pe consilierii juridici de la Cotroceni, decizând că Iohannis se află într-
un nou conflict interinstituțional, neexercitându-și atribuțiile în cazul
remanierii. Ba, mai mult, apărătorul democrației comite un veritabil
gest de sfidare anunțând că va lua decizia când se va trezi din
mahmureala moțională, după sărbători. (AMBIDEXTRU)

șaptezile@amosnews.ro (24 - 30 decembrie)

250.000 de mașini au intrat pe la punctele de frontieră în ajunul
Crăciunului. Asta ar putea să însemne vreun milion de români de pe
alte meleaguri ■ Parcă voind să le facă în ciudă vestitorilor Apocalipsei
după Orlando, ROBOR a început să scadă! A înregistrat 3,03% ■ La
fel și Bursa, care mai avea puțin și se prăbușea după anunțul noilor
măsuri fiscale, după cum prooroceau alde Câțu și Turcanca. Nu numai
că nu s-a prăbușit, dar chiar s-a înviorat, confirmând posibilitatea unor
manevre dubioase pe care ASF și Consiliul Concurenței le investighează
printre vânzătorii și cumpărătorii de „bună credință” din preziua



anunțului ■ Subiectul principal de dezbateri al ultimei săptămâni din
an rămâne justiția. În prima zi Tudorel Toader a anunțat pe Facebook
că, imediat după anul nou, îi va trimite președintelui propunerea de
revocare a lui Lazăr și propunerea de numire a Adinei Florea la DNA ■
Tot acum Inspecția Judiciară a confirmat acuzația adusă președintei
ÎCCJ, Cristina Tarcea, că a încălcat dreptul inculpaților la un proces
echitabil prin modalitatea ilegală de numire a completelor de judecată
■ Într-o nouă postare, Toader a afirmat „verde în față” că ceea ce a făcut
Cristina Tarcea nu a fost o eroare, ci o sfidare pentru care va trebui să
plătească. Iar această sfidare a deschis porțile pușcăriei pentru câteva
VIP-uri ■ Ba chiar a dat ocazia Elenei Udrea și Alinei Bica să petreacă
Crăciunul în libertate, autoritățile costaricane eliberându-le chiar în
Ajun ■ BNR a mai dat o lovitură, după bancnota centenară punând în
vânzare o monedă de aur cu efigia lui Mihai Viteazul, la un preț de
numai 385 lei. Pentru cine o apucă ■ Ministerul Finanțelor a făcut cadou
clienților CEC o nouă conducere executivă, Radu Ghețea predând
ștafeta, după un mandat de succes, către o echipă în pragul afirmării ■
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Lovitură decisivă



După slujba de Crăciun din Sibiu Iohannis a făcut o declarație în care
nu s-a referit la Dragnea ■ Era aproape imposibil ca anul să se încheie
fără un nou scandal interinstituțional. Meciul dintre președinte și guvern
a continuat pe extrema Apărării Naționale cu faultarea propunerii
ministrului Leș pentru succesorul generalului Ciucă la comanda Marelui
Stat Major, al cărui mandat se încheie la finele anului ■ Ideea că o astfel
de numire se face fără să fi fost consultat l-a oripilat pe titularul de la
Cotroceni care, în ședința Consiliului Suprem de Apărare, a respins
propunerea Guvernului - altfel una cât se poate de onorabilă, generalul
Scarlat fiind reprezentantul României la NATO - și a decis să
prelungească cu de la sine putere mandatul lui Ciucă ■ Procedeul acesta
dictatorial a stârnit revolta doamnei Dăncilă care l-a acuzat pe
președinte de încălcarea Constituției. Dar ce mai conta încă una? ■ Pe
fondul unor opinii juridice care se bat în cap în cap, Executivul a
renunțat să facă uz de arma pe care o avea la îndemână - Monitorul
Oficial - și a publicat, până la urmă, decretul ■ De la Bruxelles Juncker,
într-un interviu pentru o publicație germană, a comentat situația de la
București într-o manieră sportivă: dacă la partea tehnică România stă
bine cu preluarea președinției Consiliului Uniunii, are mari probleme
la impresia artistică! Deși nu a nominalizat, Juncker face răspunzător
de conflicte Guvernul, care „nu a manifestat disponibilitatea de a asculta
și pe alții”. Adică pe Iohannis, care mereu are (alt)ceva de spus ■
Dealtfel, pentru a încerca să împace părțile, pe 10 ianuarie Juncker va
veni la București cu tot alaiul de comisari pentru a marca preluarea
festivă a președinției de către România ■ A fost bătută în cuie revoluția
fiscală a lui Teodorovici, cu tot cortegiul de nenorociri proorocite de
opoziție și de mediul de afaceri, prin publicarea în Monitorul Oficial a
ordonanței. Asta nu înseamnă că nu se vor mai putea face niște
îmbunătățiri până la data de 1 ianuarie, când intră în vigoare ■ Telefonul
îndelung așteptat de Dragnea de la DNA a sunat! Procurorii l-au invitat
la audieri în dosarul TelDrum pe 3 ianuarie. Asta înseamnă că
președintele PSD pășește cu stângul în noul an ■ Curtea de Apel
București a pronunțat o sentință (nedefinitivă) în dosarul „Agronomia”
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al lui Puiu Popoviciu, care prevede înapoierea celor 224 de hectare pe
care Institutul cultiva mere și pere și aducerea suprafeței la „starea
inițială”. Sintagmă ce ar implica demolarea MALL-ului și a ambasadei
americane... (AMBIDEXTRU)
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Ianuarie

1 ianuarie:
- Ambasadoarea Olandei la București,
Stella Ronner-Grubačić, susținătoare
a luptei împotriva corupției, participă
la masa de revelion alături de Nelu
Iordache, condamnat în primă instanță
la 6 ani și 3 luni de închisoare pentru
fraude cu fonduri europene.
- Bulgaria preia președinția
semestrială a Consiliului Uniunii
Europene de la Estonia.

2 ianuarie: 
- În urma refuzurilor repetate ale
președintelui Republicii Moldova,
Igor Dodon, de a ratifica mai mulți
miniștri proeuropeni, Curtea
Constituțională a suspendat temporar
atribuțiile de numire a noilor miniștri.
5 ianuarie: 
- Alegeri fără contracandidaţi la CSM.
Judecătoarea Simona Camelia Marcu
este noul preşedinte al Consiliului iar
procurorul Codruţ Olaru (avansat „în

mod excepţional” la gradul de
general, de Traian Băsescu), ales
vicepreşedinte. Olaru nu este votat de
niciunul dintre procurori.

7 ianuarie:
- Senatorul Adrian Țuțuianu, liderul
filialei PSD Dâmbovița, convoacă o
parte dintre primarii din județ pentru
a le cere un vot de susținere pentru
Mihai Tudose
- În România, de Bobotează și de Sf.
Ioan se înregistrează temperaturi de
aproape 20°C.

8 ianuarie:
- Mandatele de interceptare emise de
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe
numele judecătorului Toni Greblă nu
au fost puse în aplicare de către DNA,
ci, la cererea șefei DNA, Laura
Codruța Kovesi, de către SRI și DIPI.
Demersul de la vârful DNA în cazul
fostului judecător Greblă face
credibile declarațiile acestuia potrivit
cărora gorjeanul este victima

AMOS News: 
Principalele evenimente ale anului 2018

Centenarul Marii Uniri



șaptezile@amosnews.ro / 291

“serviciilor”. Greblă este cercetat și
trimis în judecată pentru trafic de
influență și constituire de grup
infracțional organizat.

9 ianuarie: 
- Reacţia ministrului de Interne
Carmen Dan, după ce s-a constatat că
principalul suspect care ar fi agresat
doi minori, într-un lift al unui bloc din
cartierul Drumul Taberei este un
angajat al Brigăzii Rutiere a Capitalei.
„Toţi şefii care au ascuns problemele
sub preş ar trebui să facă un pas
înapoi”.
- Premierul Mihai Tudose declară că
va accepta demisia ministrului de
Interne Carmen Dan, dacă aceasta şi-
o va înainta."Eu nu mai am ce să
discut cu doamna ministru după ce m-
a mințit!".

10 ianuarie: 
- Mihai Tudose respinge ferm teza
potrivit căreia ar fi controlat de
serviciile secrete. "Eu nu am tăiat
porci cu nimeni pe acolo, nu am cărat
sticle de vin...”
- Ministrul Apărării, Mihai Fifor,
declară că odată cu preluarea de către
MApN a Institutului Cantacuzino s-a
pus în mișcare un plan amplu de
renaștere a unității de elită a
vaccinului românesc. În acest an vor
fi scoase la concurs 200 de posturi la
Institutul Cantacuzino.

11 ianuarie:
- Premierul Mihai Tudose declară, ca
"nici nu poate fi vorba" de o
autonomie a Ținutului Secuiesc, și a
avertizat că "dacă steagul secuiesc va
flutura pe instituțiile de acolo, toți vor
flutura lângă steag".
- Gică Popescu "Baciul" este numit
consilier al premierului pe probleme
de sport și se va ocupa de organizarea
EURO 2020. 
- Cererea ministrului de Interne,
Carmen Dan, de demitere a şefului
Poliţiei Române, Bogdan Despescu,
este ignorată de premierul Tudose. 

12 ianuarie: 
- Procurorul șef al Direcției Naționale
Anticorupție, Laura Codruța Kovesi,
este judecat disciplinar pentru că ar fi
încălcat de trei ori statutul
magistratului.

13 ianuarie:
- Susținătorii lui Nicușor Dan cer în
instanță anularea congresului USR în
care este ales Dan Barna, preşedinte.

15 ianuarie: 
- La finalul ședinței Comitetului
Executiv Național al PSD, după
retragerea sprijinului politic, prim-
ministrul Mihai Tudose își-a anunță
demisia și că nu va asigura interimatul
până la numirea unui nou premier.
Interimatul va fi asigurat de
vicepremierul Paul Stănescu.
- Klaus Iohannis: “L-am desemnat pe
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ministrul Mihai Fifor ca interimar la
conducerea guvernului”.

16 ianuarie: 
- Prima vizită în România a unui
prim-ministru al Japoniei. Premierul
Shinzo Abe a vizitat Muzeul Satului
(în lipsa unei întâlniri cu premierul
demisionar al României) și este primit
de președintele Iohannis.

17 ianuarie: 
- Președintele Iohannis o desemnează
pe Viorica Dăncilă, propusă de PSD,
pentru funcția de prim-ministru: “-Am
decis să mai acord o șansă PSD-ului!”
- Tapiseria de la Bayeux, care descrie
Cucerirea normandă a Angliei și care
măsoară aproape 70 de metri lungime,
va fi expusă pentru prima dată în
Marea Britanie, după ce președintele
francez Emmanuel Macron este de
acord să o împrumute pentru prima
dată în 950 de ani.
- Mihai Fifor îl demite pe şeful Poliţiei
Române și îl împuternicește pe
Alexandru-Cătălin Ioniţă în această
funcție.

18 ianuarie: 
- Liviu Dragnea anunță că
Parlamentul va fi convocat în sesiune
extraordinară, astfel încât pe 29
ianuarie să fie dat votul de învestitură
pentru Guvernul condus de Viorica
Dăncilă.
- Viitorul premier PSD Viorica
Dăncilă întrerupe tradiția prede ces o -

rilor săi social-democrați de la Palatul
Victoria, Victor Ponta, Sorin
Grindeanu și Mihai Tudose, care
cereau avize de la serviciile secrete
înaintea numirii unor membri ai
Guvernului.
- CCR: Protecţia informaţiilor
clasificate nu e prioritară faţă de
dreptul la informare al acuzatului.
Decizia de refuz a accesului la
informaţiile clasificate trebuie să
aparţină întotdeauna unui judecător.
- Probele obţinute în mod nelegal şi
declarate nule în procesul penal
trebuie înlăturate din dosare, pentru a
se garanta prezumţia de nevinovăţie şi
dreptul la un proces echitabil, a decis
CCR.
- Premierul interimar Mihai Fifor îl
reinstalează pe Gigi Dragomir ca
președinte al Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale (ANRM).

19 ianuarie:  
- Toni Greblă, fost judecător al CCR,
cataloghează ca fiind „o ameninţare şi
o presiune” declaraţia procurorului
general Augustin Lazăr că Ministerul
Public urmăreşte „atent” procedura de
verificare a constituţionalităţii
modificărilor aduse legilor.
- Procurorul Oana Schmidt-Hăineală
este noul șef al Corpului de Control
(restructurat) al Ministerului Justiției.
- Marius Iulian Carabulea, secretarul
general adjunct al Guvernului, este
eliberat din funcţie.
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20 ianuarie: 
- Proteste de amploare în București și
în marile orașe din țară împotriva
modificărilor legilor justiției. În
București protestatarii s-au deplasat în
marș de la Piața Universității către
Palatul Parlamentului, unde și-au
aprins luminile de la telefoane.
- Președintele Recep Tayyip Erdoğan
, anunță începerea unei ofensive
militare pentru a captura o parte din
Siria de nord de la forțele kurde.
- Fostul premier, Mihai Tudose, nu
fusese de acord ca Palatul Elisabeta să
fie cedat Casei Regale după moartea
Regelui Mihai. După dispariţia
oponentului ideii, Casa Regală
negociază rapid şi reuşește să rămână
în Palatul Elisabeta.

22 ianuarie: 
- Roxana Cezarina Bănică își dă
demisia din fruntea SGG. Șeful
Corpului de Control al prim-
ministrului, Bogdan-Cosmin Ștefan,
adus tot de Tudose, este și el eliberat
din funcție. Tot din echipa fostului
premier au mai demisionat principalul
consilier de imagine al acestuia,
Aurelian Felix Rache, directorul de
cabinet al lui Tudose, Elena Repede și
consilierul de stat Daniela-Meri
Mocanu.

23 ianuarie: 
- Curtea Constituţională decide că
funcţionarii publici trimişi în judecată
nu vor avea voie să mai vină la

serviciu până ce judecătorii nu vor da
în cazul lor o sentinţă definitivă şi că
infiinţarea secţiei speciale care va
ancheta infracţiunile comise de
magistraţi este constituţională.

24 ianuarie: 
- Celebrarea a 159 de ani de la Mica
Unire – Unirea Principatelor Române
este primul pas important pe calea
înfăptuirii statului național unitar
român.
- De aproape trei decenii a devenit un
protocol ca Mica Unire să fie
sărbătorită pe 24 ianuarie la Iași.
Fluierături şi huiduieli a avut parte şi
consilierul prezidenţial Andrei
Muraru, în timp ce transmite mesajul
lui Iohannis.
- Președintele Klaus Iohannis ajunge
la Patriarhie, unde participă la slujba
religioasă oficiată de Ziua
Principatelor.
-  Casa Regală este la Iași pentru a
sărbători Unirea de la 24 ianuarie

25 ianuarie:
- Agentul de la Rutieră pe care
Cristian Boureanu l-a lovit în iunie
anul trecut îi cere fostului politician
50.000 de euro daune morale.

29 ianuarie: 
- Viorica Dăncilă (PSD) este
confirmată de Parlament și devine
prima femeie care este numită prim-
ministru al României. 
Componenţa guvernului Dăncilă:
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Miniştri PSD: Paul Stănescu
[Vicepremier, Dezvoltare regională și
administrație publică], Viorel Ștefan
[Vicepremier fără portofoliu], Ana
Birchall [Vicepremier Parteneriate
strategice], Carmen Dan [Afaceri
Interne], Eugen Teodorovici [Finanțe
Publice], Petre Daea [Agricultură și
Dezvoltare Rurală], Mihai Fifor
[Apărare Națională], Dănuț Andrușcă
[Economie], Bogdan Cojocaru
[Comunicații și societatea
informațională], Sorina Pintea
[Sănătate], Valentin Popa [Educație],
Lia Olguța Vasilescu [Muncă și
Justiție Socială], Rovana Plumb
[Fondurilor Europene], Lucian Șova
[Transportului și Infrastructurii],
Ioana Bran [Tineretului și Sportului],
Bogdan Trif [Turismului], Nicolae
Burnete [Cercetare și Inovare], Ioan
Deneș [Ape și Păduri], Ștefan-Radu
Oprea [Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat], Natalia-Elena
Intotero [Românii de pretutindeni],
Victor Negrescu [Afaceri Europene].
Miniştri ALDE: Grațiela Gavrilescu
[vicepremier, Mediu și schimbări
climatice], Teodor Meleșcanu
[Afaceri Externe], Anton Anton
[Energie], Viorel Ilie [Relația cu
Parlamentul].
Miniştri Independenţi: Tudorel Toader
[Justiție], George Ivașcu [Cultură].

30 ianuarie: 
- Procurorul Mircea Negulescu este
exclus din magistratură, decide Secția

de procurori în materie disciplinară
din cadrul CSM.

Februarie
1 februarie: 
- Senatorul PNL Daniel Zamfir este
înlocuit la șefia Comisiei Economice
din Senat cu Florin Cîțu.

2 februarie: 
- Sorin Grindeanu, care conduce
ANCOM-ul, spune că îşi doreşte să
dinamizeze activitatea instituţiei, care
să nu mai acţioneze „sub radar“.

5 februarie: 
- Indicele bursier Dow Jones are o
scădere de 1.175 de puncte, cea mai
mare după criza financiară din anul
2008. 

6 februarie:
- Péter Szijjártó, ministrul de externe
ungar, se întâlnește  cu preşedinţii
celor două camere ale Parlamentului
României, Călin Popescu Tăriceanu şi
Liviu Dragnea și cu omologul său
Teodor Meleșcanu.

9 februarie: 
- Deschiderea Jocurile Olimpice de
iarnă de la Pyeongchang (Coreea de
Sud). Sportivii din Coreea de Nord și
Coreea de Sud defilează sub același
drapel la ceremonia de deschidere.
România participă cu o delegație de
28 sportivi, cuprinzând 8 probe
olimpice.
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10 februarie: 
- Călin Popescu Tăriceanu spune că
România are cea mai excesivă
reglementare privind abuzul în
serviciu.

12 februarie: 
- Stere Farmache, fost şef al Bursei de
Valori Bucureşti, este numit
administrator al companiei care
administrează franciza KFC, Pizza
Hut şi Taco Bell

13 februarie:
- Sebastian Ghiță rupe tăcerea după
aproximativ un an de zile. Aflat în
Serbia, Ghiță a oferit detalii
necunoscute până în prezent despre
prezența lui Kovesi în casa acestuia de
la Ploiești.

16 februarie: 
- Dorin Chirtoacă demisionează din
funcția de primar al Chișinăului după
mai bine de 10 ani în funcție.

17 februarie: 
- Mitingul cu portocale din fața
Palatului Cotroceni, organizat de
deputatul PSD, Liviu Pleșoianu şi de
fostul ofițer SRI Daniel Dragomir.

19 februarie: 
- Crin Antonescu spune că a ales să se
retragă din viața politică pentru că
marile proiecte politice în care era
implicat au eșuat, el fiind trădat de
Victor Ponta.

20 februarie: 
- Ambasadorul SUA, Hans Klemm,
are o întâlnire cu preşedintele Camerei
Deputaţilor, Liviu Dragnea. "Am dis -
cutat despre dezvoltarea componentei
economice a Parte neria tului strategic"
- Dragnea și Tăriceanu propun o
comisie parlamentară specială privind
SPP. 

21 februarie:
- Viorica Dăncilă se întâlnește la

Bruxelles cu înalți oficiali europeni și
cu președintele Consiliului European,
Donald Tusk, dar nu existată declarații
comune la finalul întrevederii.

22 februarie: 
- Ministrul justiției Tudorel Toader
anunță declanșarea procedurii de
revocare a Laurei Codruța Kovesi din
funcția de procuror-șef al DNA pentru
”acte și fapte de netolerat”. Anunțul
este urmat de proteste în câteva orașe
mari din țară.

23 februarie: 
- CSM dă aviz negativ revocării lui
Kovesi, propusă de Tudorel Toader

25 februarie: 
- Are loc ceremonia de închidere a
Jocurilor Olimpice de iarnă. Echipa
Norvegiei conduce în clasamentul pe
medalii cu 39 medalii, urmată de
Germania și Canada.
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26 februarie: 
- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu:"E
bine, minunați membri ai Trinomului
"KKK" (Klaus-Kovesi-Klemm)?"
Veți constata că „maturizarea străzii”
înseamnă de fapt un singur lucru –
trecerea către un nivel de agresivitate
atât de mare încât majoritatea să nu se
mai simtă majoritate și, cel mai
important, să nu mai aibă curajul să se
exprime.

27 februarie: 
- Premierul Viorica Dăncilă
efectuează o vizită oficială la
Chişinău, unde  are convorbiri cu
omologul său moldovean.

28 februarie: 
- La Bilanțul DNA, Președintele
Iohannis laudă activitatea DNA și
critică raportul ministrului Justiţiei,
care ceruse revocarea șefei DNA.
- Comisia Europeană publică
proiectul de acord de retragere dintre
Uniunea Europeană și Regatul Unit
- Conflict între Ludovic Orban şi
Daniel Zamfir, în urma căruia
preşedintele liberalilor propune
excluderea lui Zamfir din partid.

Martie
1 martie: 
- Valul de ger siberian care cuprinde
Europa în ultimele zile face 48 de
victime. Frontul rece din Siberia,
numit "Bestia din Est" în presa
britanică, "Ursul siberian" în Olanda

și "Tunul de zăpadă" în Suedia, a
acoperit regiuni întregi de zăpadă, a
închis școlile și a provocat haos în
rețeaua de transport.
- Horia Georgescu, fost şef al ANI,
susţine că a participat la mai multe
evenimente la sediile SRI, la unele
fiind prezenţi şi mai mulţi magistraţi,
printre care Livia Stanciu.

3 martie: 
- Ambasadorul Statelor Unite la
Bucureşti, Hans Klemm, afirmă, că în
cadrul Parteneriatului Strategic dintre
SUA şi România sunt realizate foarte
multe lucruri bune, precizând,
totodată, că are "încredere deplină" în
DNA şi în conducerea sa.

4 martie: 
- Procurorul general Augustin Lazăr
nu este de acord cu înființarea unei
secții speciale pentru investigarea
procurorilor şi judecătorilor.
- Oscar 2018: The Shape of Water
câștigă 4 Oscaruri, inclusiv premiul
pentru Cel mai bun film și premiul
pentru Cel mai bun regizor pentru
Guillermo del Toro.
- Fostul agent de spionaj rus Serghei
Skripal (primise azil în Regatul Unit în
2010, după un schimb de agenți de
spionaj efectuat între UK și Rusia) este
dus la spital în stare critică după ce este
contaminat în localitatea Salisbury,
Anglia, cu o substanță neurotoxică de
genul gazului sarin sau VX. 
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5 martie: 
- Preşedintele PNL, Ludovic Orban,
este achitat definitiv de Completul de
5 judecători (C5),  condus de
vicepreşedintele ICCJ Iulian
Dragomir, în dosarul în care este
judecat pentru săvârşirea infracţiunii
de folosire a influenţei în scopul
obţinerii unor foloase necuvenit
- Primarul Capitalei, Gabriela Firea,
declară înaintea şedinţei CExN al
PSD, că va demisiona din toate
funcţiile din partid în situația în care
nu se rezolvă problemele Capitalei.
- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un
se întâlnește la Phenian cu o delegație
a Coreei de Sud. Este pentru prima
dată când liderul de la Phenian se
întâlnește cu înalți oficiali sud-
coreeni, arătând o disponibilitate de a
îmbunătăți relațiile cu statul vecin.

6 martie: 
- Deputatul PNL Adriana Săftoiu
afirmă că după achitarea preşedintelui
PNL, Ludovic Orban, este „exagerat
să mai cerem în gura mare ca
politicianul politicianul acuzat de
DNA să îşi dea demisia”. Ea spune că
îi pare rău de toţi cei care „acceptă
greu că nu întotdeauna când DNA
acuză se şi adevereşte.”
- Secţia pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii a decis marţi
suspendarea din funcţie a procurorului
Mircea Negulescu, până la
soluţionarea cauzei.
- Colegiul SRI urmează a fi desființat.

- Elena Udrea, condamnata in prima
instanta in Dosarul Gala Bute, declară
că nu se gândește la o eventuală
condamnare definitivă.
- Ministrul Agriculturii, Petre Daea dă
startul programului de susținere a
raselor de porci Mangalița și Bazna,
la Sibiu.
- Fostul ministru al sănătății Florian
Bodog dă vina pe lăcomia
importatorilor și producătorilor pentru
criza de imunoglobulină.

8 martie: 
- Laura Codruța Kovesi, șefa DNA,
este audiată de Inspecția Judiciară
după ce aceasta a refuzat să se
prezinte în fața Comisiei parlamentare
de anchetă.
- Preşedintele Serbiei, Aleksandar
Vučić, are, la Palatul Cotroceni, o
întâlnire cu preşedintele Klaus
Iohannis, pe agenda discuţiilor fiind
cooperarea bilaterală. Despre Ghiță,
Iohannis spune că “Nu am discutat,
dar am discutat". Vučić recunoaște că
Iohannis l-a întrebat despre subiect,
iar el a și cerut date ministrului de
Justiţie din Serbia.

11 martie: 
- Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a
declarat că liberalii trebuie le facă
opoziţie social-democraţilor: “Luați
parul și dați în liderii PSD”.
- Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader,
spune că este pregătit să sesizeze CCR
în cazul în care preşedintele Klaus
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Iohannis ar refuza să o revoce pe
Laura Codruţa Kovesi.

14 martie: 
- Marea Britanie expulzează 23 de
diplomați ruși și rupe toate legăturile
de nivel înalt cu Rusia ca pedeapsă
pentru atacul neurotoxic care l-a vizat
pe un fost agent rus și pe fiica acestuia
în orășelul britanic Salisbury. Atacul
este descris de premierul Theresa May
ca o "utilizare ilegală a forței de către
statul rus împotriva Regatului Unit".

16 martie: 
- Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu,
trage un nou semnal de alarmă cu
privire la riscurile economiei din lipsa
educaţiei financiare și atenționează
oamenii politici - parlamentari sau
Executiv - care lansează proiecte de
legi fără studii de impact.
- Leonid Moisiu, este demis de la
ANFP la propunerea lui Paul
Stănescu.

18 martie: 
- Alegeri prezidențiale în Rusia.
Actualul președinte Vladimir Putin,
liderul partidului Rusia Unită, obține
încă un mandat cu 76,69% din
voturile exprimate.

20 martie: 
- Premierul Viorica Dăncilă îi
transmite președintelui Comisiei
Europene, Jean-Claude Juncker, o
scrisoare referitoare la posibile

„ingerinţe“ ale instituţiei de la
Bruxelles, „în funcţionarea Justiţiei şi
statului de drept din România”. 
- Sentinţă, într-un dosar ce se judecă
deja de mai bine de trei ani.
Procurorul-sef al DNA, Laura
Codruţa Kovesi va primi 300.000 de
lei daune morale de la jurnaliști ai
Antenei 3.

21 martie:  
- Pelicula „Un pas în urma
serafimilor” obține premiul pentru cel
mai bun film la ediția a XII-a a
Premiilor Gopo.

22 martie: 
- Alexandru-Valentin Tachianu este
numit în funcţia de secretar de stat la
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, printr-o decizie a prim-
ministrului Viorica Dăncilă.

23 martie: 
- AmCham îşi alege un nou preşedinte
şi Consiliu Director, în timpul
evenimentului care marchează 25 de
ani de la apariţia oficială în România.
Anda Todor - Managing Partner,
Dentons România este noul preşedinte
al asociaţiei.
- Liderii Uniunii Europene, reuniți în
cadrul Consiliului European, au
adoptat poziția lor cu privire la
viitoarea relație dintre Uniunea
Europeană și Marea Britanie post-
Brexit. 
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26 martie: 
- Comisia Federală americană pentru
Comerț confirmă că investighează
politicile de confidențialitate ale
Facebook, Inc., proprietarul
serviciilor Facebook, Instagram și
WhatsApp, după ce a descoperit că o
companie de consultanță politică,
Cambridge Analytica, a oferit acces la
datele personale ale utilizatorilor.
- Peste 100 de diplomați ruși sunt
expulzați din peste 20 de țări, ca
răspuns la uciderea dublului spion rus
pe teritoriul Marii Britanii. România
a anunțat expulzarea unui diplomat
rus.
- Oana Bulai, administrator public al
judeţului Neamţ, este numită în
funcţia de consilier de stat în aparatul
de lucru al prim-ministrului Viorica
Dăncilă.
- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir
susţine că fostul şef al SRI, George
Maior, era “ascultat” de cel care era
mâna lui dreaptă, Florian Coldea.

27 martie: 
- Preşedintele Klaus Iohannis este
nominalizat pentru premiul ''Franz
Josef Strauss'' din partea Fundației
Hanns Seidel din Germania, pentru
lupta împotriva corupţiei.

28 martie:
- Ionuţ Mişa este fostul ministru al
Finanţelor din Guvernul Tudose, cel
care a implementat “reforma fiscală”
concepută de controversatul Darius

Vâlcov, este noul şef al ANAF.
-„Mafia aurului dacic” salvată după
un proces de zece ani pe baza
rechizitoriului  întocmit de actualul
procuror general Augustin Lazăr,
atunci prim-procuror la Parchetul de
pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

29 martie: 
- Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea,
anunţă că este suplimentată cantitatea
de doze de imunoglobulină care vor
ajunge în ţară.
- Consulatul american din Sankt
Petersburg este închis și 60 de
diplomați americani sunt expulzați din
Rusia, ca măsură simetrică pentru
închiderea consulatului rus din
Seattle.

31 martie: 
- Darius Vâlcov, fost primar al
municipiului Slatina şi ministru al
Finanţelor, este condamnat joi de
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 8
ani de închisoare.

Aprilie
3 aprilie: 
- Curtea Constituţională a României
(CCR) admite sesizările PNL şi USR
privind înfiinţarea Comisiei parla -
mentare de anchetă a activităţii şefului
SPP.
- Adunarea Generală a Academiei
Române l-a ales pe Ioan-Aurel Pop
drept noul președinte al Academiei
Române cu 86 de voturi. Contra -
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candidatul său - Victor Voicu - a
obținut 56 de voturi. Mandatul de
președinte al Academiei Române are
o durată de patru ani, iar un membru
titular poate deține această funcție de
două ori.

8 aprilie: 
- Un atac chimic raportat este efectuat
în orașul sirian Douma, cu
aproximativ 70 de persoane ucise.
Guvernul sirian și aliații săi neagă ca
ar fi utilizat arme chimice. 
- La alegerile legislative din Ungaria,
Fidesz, partidul premierului
naționalist de dreapta Viktor Orbán, a
obținut 44,87% din voturile
exprimate.

11 aprilie: 
- Trump avertizează Rusia printr-o
postare de pe Twitter că va bombarda
Siria, adăugând că "Rusia nu ar trebui
să fie partener cu un animal care își
ucide oamenii". Avertismentul
președintelui american vine la scurt
timp după ce ambasadorul Rusiei în
Libia, Alexander Zasypkin, a declarat
că orice rachetă lansată de SUA către
Siria va fi doborâtă, iar bazele de
lansare vor fi atacate.

14 aprilie: 
- Statele Unite, Marea Britanie și
Franța lansează 103 rachete de
croazieră împotriva Siriei, ca răspuns
la un atac chimic atribuit
administrației Bashar al-Assad, și în

care au fost ucise cel puțin 60 de
persoane. Rusia cere o reuniune de
urgență a Consiliului de Securitate al
ONU pentru a se discuta despre
"acțiunile de agresiune ale Statelor
Unite și ale aliaților lor".

16 aprilie: 
- Președintele Klaus Iohannis anunță
că nu va da curs cererii ministrului
Justiției privind revocarea șefei DNA.

17 aprilie: 
- Fostul președinte Ion Iliescu este
oficial acuzat de crime împotriva
umanității pentru rolul său în
Revoluția din 1989, alături de fostul
prim-ministru Petre Roman.

19 aprilie: 
- Curtea Constituțională aruncă în aer
obiectul protocoalelor ilegale dintre
Coldea, Maior și Kovesi: “Infrac -
țiunile de corupţie nu vor putea fi
calificate drept o ameninţare la adresa
securității naționale... Nu conferă
calitatea de proba datelor și infor ma -
țiilor rezultate din activități specifice
culegerii de informații”. Semnatarii
protocoalelor trebuie să răspundă
penal pentru implicarea nelegală a
SRI în dosarele de corupție
- Curtea Supremă atacă la Curtea
Constituțională legea privind detenția
acasă și în week-end

27 aprilie: 
- Președintele Klaus Iohannis cere
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public demisia premierului Viorica
Dăncilă, motivând că prim-ministrul
nu face față funcției cu care este
învestită.
- Fostul ministru al Finanţelor
Sebastian Vlădescu se află la DNA,
pentru a fi anunţat că este începută
urmărirea penală împotriva sa. 
- Președintele Coreei de Sud, Moon
Jae-in, și liderul suprem al Republicii
Populare Democrate Coreene, Kim
Jong-un, s-au întâlnit la summitul
intercoreean și au traversat simbolic
linia de demarcație dintre cele două
state, linie care există încă din 1953.

30 aprilie: 
- Opt militari români din Batalionului
30 Protecţia Forţei “Vulturii
Carpaţilor” din Câmpulung Muscel
aflați în Afganistan sunt răniți în
timpul unei misiuni în zona de
responsabilitate, fiind ținta unui auto -
vehicul capcană.
- Primul Ministru israelian Benjamin
Netanyahu acuză Iranul că nu și-a
respectat acordul nuclear după ce a
prezentat peste 100.000 de documente
care detaliază amploarea programului
nuclear al Iranului. Iranul denunță
prezentarea lui Netanyahu drept
"propagandă".

Mai
2 mai: 
- Grupul separatist ETA anunță oficial
dizolvarea finală după 40 de ani de
conflict și peste 800 de decese în
Spania.

4 mai: 
- CSM publică protocolul de
colaborare încheiat în 2012 cu SRI.
- Europarlamentarul Maria Grapini îl
mustră pe preşedintele Franţei,
Emmanuel Macron, în faţa întregului
plen al Parlamentului European de la
Strasbourg, privind ideile acestuia
despre viitorul Europei şi al UE.
- Academia Suedeză a anunțat că
Premiul Nobel pentru Literatură nu va
fi acordat în 2018 în urma unui
scandal de hărțuire sexuală care îl
vizează pe soțul uneia dintre mem -
brele academiei. Laureatul Premiului
Nobel pentru Literatură din 2018 va fi
desemnat și anunțat în același timp cu
laureatul din 2019.

5 mai:
- Petre Daea, ministrul Agriculturii,
anunţă că este pornit sistemul de
irigaţii.

7 mai: 
- Vladimir Putin depune jurământul
pentru cel de-al patrulea mandat ca
președinte al Rusiei, care va dura până
în 2024.

8 mai: 
- Președintele Klaus Iohannis trimite
Curții Constituționale o sesizare de
neconstituționalitate a legii privind
susținerea crescătorilor de porci.
- Donald Trump anunță că va retrage
Statele Unite din acordul nuclear cu
Iranul. Acesta conține norme menite
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să prevină construirea de arme
nucleare de către Iran. Liderii Franței,
Germaniei și Regatului Unit au
semnat o declarație comună în care
arată că statele lor rămân angajate în
acordul nuclear semnat în 2015. Rusia
se declară "profund dezamăgită" de
decizia președintelui american.

9 mai: 
- Recepţie tensionată de Ziua Europei
la Cotroceni. Preşedintele se
întâlnește pentru prima dată față în
față cu premierul, după ce i-a cerut de
două ori să demisioneze de la
conducerea Guvernului.
- Președintele Iohannis este amendat
cu 2.000 de lei de Consiliul Național
pentru Combaterea Discriminării.

11 mai:
-  Ministrul Apărării Naţionale, Mihai
Fifor şi ambasadorul SUA la
Bucureşti, Hans Klemm vizitează
societatea Aerostar Bacău, care va
asigura mentenanța pentru F16.

12 mai: 
- Ediția Eurovision 2018 este câștigată
de cântăreața israeliană Netta Barzilai
cu piesă nonconformistă "Toy".

13 mai: 
- Liviu Dragnea îl acuză pe
preşedintele Klaus Iohannis că incită
populaţia României la violenţă şi că
vrea să transmită "un sentiment de
nesiguranţă". 

14 mai: 
- Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader,
transmite către CSM propunerea de
numire a lui Felix Bănilă în funcţia de
procuror şef al DIICOT.
- Statele Unite ale Americii își mută
ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim
cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la
fondarea statului Israel. Palestinienii
au organizat proteste violente. 

14 mai: 
- Într-un discurs ţinut la Forumul
Economic "Invest in Ialomiţa",
ambasadorul Hans Klemm îi aduce un
adevărat elogiu lui Marian Neacşu,
secretar general al PSD.

15 mai: 
- CSM respinge cererea de apărare a
independenței sistemului judiciar, care
o are în prim-plan pe procuroarea
Carmen Alexandra Lancranjan
cunoscută și drept "Veverița", și în
care șefa DNA susține că dezvăluirile
din presă, au afectat independența
sistemului judiciar.
- Președintele Academiei Române
atrage atenția că „riscăm să devenim
toți otova, cu mințile odihnite și goale,
instrumente bune de manipulat de
către forțe malefice, care stăpânesc
comunicarea”. Se dorește ca „românii
să rămână aluat moale” pentru alții.

16 mai: 
- Se deschis la Romaero Băneasa
Expoziţia Black Sea BSDA cea mai
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mare expoziţie de tehnică militară din
S-E Europei

18 mai: 
- Procurorul general Augustin Lazăr
dispune delegarea lui Daniel
Horodniceanu în funcţia de procuror
şef DIICOT pentru încă şase luni.
Mandatul lui Horodniceanu la
DIICOT ar urma să expire pe data de
19 mai.
- Ziua Z. DIICOT face 240 de
percheziţii în zeci de judeţe la rețele
de proxenetism şi trafic de droguri.
Florin Pârjol, zis Ghenosu știa de
acțiune și a dispărut.

19 mai: 
- La capela St George de la Palatul
Windsor are loc căsătoria Prințului
Harry cu Meghan Markle. Cu câteva
ore înainte de ceremonie, Prințul
Harry este numit Duce de Sussex.

24 mai: 
- Concernul japonez Nidec
inaugurează cea mai mare fabrică de
fabrică de motoare electrice din
România.

25 mai: 
- Regulamentul UE privind protecția
generală a datelor (GDPR) intră în
vigoare prin impunerea unor controale
stricte de confidențialitate pentru
cetățenii europeni din întreaga lume.
30 mai: 

- Preşedintele României este obligat
de Curtea Constituțională a României
să o revoce din funcție pe Laura
Codruța Kovesi, procurorul şef al
DNA. Din partea Guvernului a pledat
ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, în
timp ce Preşedinţia estereprezentată
de consilierul prezidenţial Simina
Tănăsescu.
- Hans Klemm: „Urmărim îndea -
proape evenimentele. Aceasta este o
problemă internă a României”
- CCR a respinge ca inadmisibilă
sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis
și acceptă să existe un parchet pentru
magistrați.
- Judecătoarea Camelia Bogdan este
din nou suspendată din funcţie de
secţia de judecători a CSM.

31 mai: 
- Procurorul general Augustin Lazăr
ironizează decizia CCR, prin care
Klaus Iohannis e obligat să o revoce
pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.

Iunie
1 iunie: 
- Procurorul șef al DNA, Laura
Codruța Kovesi, convocă o ședință cu
toți procurorii DNA, ca urmare a
deciziei Curții Constituționale și
declară: ”Nu îmi dau DEMISIA!”
- Intră în vigoare tarifele suplimentare
impuse de guvernul Statelor Unite la
importurile de oțel (25%) și de
aluminiu (10%) din Uniunea Euro -
peană, Canada și Mexic. Ca reacție,
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Comisia Europeană anunță impunerea
de taxe vamale suplimentare la pro -
duse fabricate în Statele Unite,
începând din iulie.

2 iunie:
- Klaus Iohannis primește, din partea
fundației Hanns Seidel, premiul
„Franz Josef Strauß”.
- Comandantului Grupului 90
Operaţional din Baza 90 Transport
Aerian Otopeni, pilotul Ion
Stăiculescu, care se stinge din viață,
în Franța, unde era în misiune.

3 iunie: 
- Wess Mitchell, asistent al
secretarului de stat al SUA, președinte
al The Center for European Policy
Analysis (CEPA), este prezent la
Bookfest 2018 cu cartea "Frontiera
Neliniştită", prefaţată de George
Maior.

4 iunie: 
- Ministrul Finanţelor, Eugen
Teodorovici, la dezbaterea moţiunii
simple depuse de PNL împotriva sa, i-
a transmis liderului deputaţilor PNL,
Raluca Turcan, faptul că aceasta ar fi
„insultat o ţară întreagă“ prin toată
activitatea sa.
- Inspectorii fiscali trimişi la Parchete
trebuie să opteze până la jumătatea
anului dacă rămân la Parchete sau se
întorc în Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală (ANAF), anunţă
ministrul Finanţelor, Eugen

Teodorovici. 
- Iulian Cliseru este eliberat la cerere
din funcţia de vicepreşedinte al
Autorităţii Competente de Regle -
mentare a Operaţiunilor Petroliere
Off shore la Marea Neagră
(ACROPO) printr-o decizie a pre -
mierului Viorica Dăncilă

5 iunie:
- Președintele Klaus Iohannis are

dosar penal. DNA a deschis dosarul
250/P/2018 pe numele lui Carmen
Georgeta Iohannis și Klaus Werner
Iohannis.

6 iunie: 
- Daniel Dragomir: "Îmi aduc aminte
cu dezgust de un moment în care
Coldea şi Dumbravă se rugau de Alina
Bica să îl salte pe Horodniceanu în
stradă cu mascaţi şi Bica s-a opus...”
- Ambasadorul României la Naţiunile
Unite, Ion Jinga, este ales preşedinte
al Comisiei ONU pentru Dezarmare şi
Securitate internaţională.

7 iunie: 
- Academicianul Eugen Simion: „Nu
avem lideri, ne vindem pământul la
străini”. „Pe scurt: cultura română,
nebăgată în seamă de oamenii politici
(pentru că nu aduce nici bani, nici
voturi), se descurcă așa cum poate în
epoca postmodernității globalizante.
Școala așteaptă, și ea, vremuri mai
bune.”
- Ministrul de Finanțe, Eugen
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Teodorovici, a dat ordin celor de la
ANAF să publice lista neagră a
datornicilor din România, încalcând
Regulamentul GDPR. Lista Rușinii
cuprinde peste 11.000 de persoane
fizice, cu datorii cumulate de peste 14
miliarde lei în total, la 31 martie.

9 iunie: 
- Miting organizat de coaliția
majoritară PSD-ALDE în Piața
Victoriei din București împotriva
"abuzurile din justiție", peste 200.000
de oameni din toată țara. Liviu
Dragnea: “Dacă nu vor înțelege că
regimul lor s-a sfârșit, vom veni din
nou, mai mulți, și nu vom mai pleca!”
Mitingul s-a încheiat puțin după ora
22:00 când piața s-a golit rapid.
- Simona Halep câștigă primul ei
Grand Slam la Roland Garros
învingând-o în finală pe americana
Sloane Stephens. Victoria vine după
40 de ani de când Virginia Ruzici a
câștigat trofeul Roland Garros.
- Ceremonia de deschidere al
Campionatului Mondial de fotbal din
Rusia

11 iunie:
- Primarul general Gabriela Firea este
huiuduită de fanii Simonei Halep de
pe Arena Națională.
- Întâlnire istorică la Singapore între
președintele american Donald Trump
și liderul suprem al Republicii
Populare Democrate Coreene, Kim
Jong Un.

14 iunie: 
- Europarlamentarul Maria Grapini
scrie că prim-ministrul Olandei a
enervat-o „mai rău ca Macron”,
întrucât „cu tupeu” condiționează
primirea României în  Schengen de
MCV.
- Deputatul PSD de Bacău şi
vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor
Gabriel Vlase este propus de
președintele Iohannis în funcția de
director al Serviciului de Informații
Externe
- Viceprimarul liberal al Timișoarei,
Dan Diaconu, este pus sub acuzare de
DNA într-un dosar privind reabilitarea
termică a unor blocuri din oraș cu
bani.
- Fostul deputat Sebastian Ghiţă este
achitat în dosarul de corupţie în care
este trimis în judecată de DNA alături
de foşti şefi de Parchet şi Poliţie din
Prahova.

18 iunie: 
- DNA a început cercetările în dosarul
Burleanu. Preşedintele FRF este
acuzat de înşelăciune.
- Preşedintele sârb Aleksandar Vučić
îl primește pe directorul Serviciului
Român de Informaţii, Eduard Hellvig,
la Belgrad și salută cooperarea dintre
serviciile de securitate din Serbia și
România, care se reflectă în schimburi
de informații și lupta comună
împotriva terorismului.
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19 iunie:
- Senatorul PNL de Cluj Marius Petre
Nicoară anunţă că se alătură echipei
ALDE, acuzând faptul că PNL de
astăzi nu mai este construcţia politică.
- Ambasadorul ONU Nikki Haley
anunță retragerea Statelor Unite de la
Consiliul ONU pentru Drepturile
Omului.

20 iunie: 
- Simina Tănăsescu, consilier
prezidențial la Departamentul Refor -
mă Instituțională și Constituțională
demisionează din funcție, după ce este
acuzată că face presiuni la adresa unui
judecător constituțional.

22 iunie: 
- Eugen Teodorovici este numit
preşedinte al Consiliului Guver -
natorilor BEI.
- Liviu Dragnea anunţă că va rămâne
la conducerea PSD şi a Camerei
Deputaţilor, precizând că nu îl sperie
nici Klaus Iohannis, nici Eduard
Hellvig.

23 iunie: 
- Președintele Klaus Iohannis anunță
la Sibiu, că va candida pentru al doilea
mandat de președinte al României.

24 iunie: 
- Alegeri prezidențiale și parlamentare
în Turcia: Recep Erdoğan obține un
nou mandat de președinte, cu 52,59%
din voturile exprimate.

25 iunie: 
- PNL, USR şi PMP depun la
Parlament, moţiunea de cenzură
intitulată “Demiterea Guvernului
Dragnea-Dăncilă, o urgenţă naţio -
nală!”

27 iunie: 
- Cabinetul Viorica Dăncilă
supraviețuiește unei moțiuni de
cenzură depusă de PNL, USR și PMP,
primind 166 de voturi „pentru” și 4
„împotrivă” (din numărul necesar de
233). În paralel cu evenimentele din
Parlament, în stradă protestază câteva
mii de persoane, scandând împotriva
Puterii. 
- Fostul șef ANAF Șerban Pop,
condamnat la cinci ani de închisoare
în dosarul Alinei Bica, este dat în
urmărire naţională şi internaţională.
- fostul şef al Poliţiei Române, Cătălin
Ioniţă este urmărit penal pentru trafic
de influenţă şi fals în declaraţii. 

28 iunie:
- Preşedintele Senatului, Călin
Popescu-Tăriceanu, se întâlnește joi,
la Bruxelles, cu prim-vicepreşedintele
Comisiei Europene, Frans
Timmermans.
- Sintagma “limbă moldovenească” pe
site-ul Comisiei Europene este “o
eroare regretabilă” susține Jean-
Claude Juncker. 

30 iunie: 
- Președintele UDMR, Kelemen
Hunor, consideră că Ludovic Orban a
pierdut orice contact cu realitatea,
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dupa ce a declarat că moțiunea de
cenzură a picat din cauza UDMR.

Iulie
4  iulieː
- Deputatul PSD, Gabriel Vlase, este
validat de plenul reunit al Camerei
Deputaţilor şi Senatului la şefia SIE.
7 iulieː 
- La mitingul aviatic de la Baza 86
Aeriană Borcea, pilotul Florin Rotaru
își pierde viața după ce s-a prăbușit cu
avionul de vânătoare MIG-21 Lancer.

9 iulieː 
- Președintele Klaus Iohannis
semnează decretul de revocare a
Laurei Codruța Kövesi din funcția de
procuror șef al DNA. 

13 iulieː 
- Doisprezece ofițeri ai serviciilor de
spionaj ruse sunt acuzați în Statele
Unite pentru implicarea lor în timpul
alegerilor prezidențiale din 2016.

15 iulieː 
- Selecționata Franței câștigă al doilea
său titlu mondial, după ce învinge
echipa Croației cu scorul de 4-2 în
finala Campionatului Mondial de
Fotbal din Rusia.

23 iulie:
- Au loc cele mai grave incendii din
Grecia din secolul secolul XXI.
Autoritățile au decretat 3 zile de doliu
național. Sunt confirmate 88 de

victime.

30 iulie: 
- Poliția română confiscă plăcuțele de
înmatriculare suedeze ofensatoare
pentru PSD.

August
2 august: 
- Președintele Klaus Iohannis decide
retrimiterea Legii Offshore în
Parlament în vederea reexaminării.
- Ministrul Apărării Naţionale, Mihai
Fifor precizează că în România există
doar rachete interceptoare. A fost
nevoit să vină cu acest anunţ după ce
într-o emisiune TV a spus că la
Deveselu avem “rachete balistice”.

4 august:  
- Un nou val de epidemie a pestei
porcine africane (PPA) face ravagii în
România, peste 520 de focare de
îmbolnăviri au fost înregistrate.

5 august:
- Doi bărbați au suferit leziuni și au
ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă
din Miercurea Ciuc, după ce au fost
atacaţi de urs la Băile Tuşnad.

6 august:  
- Guvernul va tăia din bugetul a 14
ministere şi instituţii sume mai mari
de 10 mil. lei pe organizaţie. Printre
cele mai afectate este Administrația
Prezidențială și la serviciile secrete.
7 august:  
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- Preşedintele Senatului, Călin
Popescu Tăriceanu, declară că nu îl
sperie o candidatură la alegerile
prezidenţiale, dar nici nu este în
prezent preocupat de aceasta.
- După ce s-a iscat un scandal în jurul
plăcuțelor de înmatriculare cu mesaj
anti-PSD, dosarul penal deschis în
acest caz este clasat. Plăcuțele de
înmatriculare sunt retrase și de către
autoritățile suedeze.

10 august: 
- Miting antiguvernamental atribuit
Diasporei, în Piața Victoriei din
București, sfârșit cu intervenția în
forță a Jandarmeriei, după ce unii
protestatari au forțat gardurile și au
aruncat cu pietre, sticle și alte obiecte
către jandarmi. Aceștia au intervenit
cu spray-uri, gaze lacrimogene și
tunuri de apă. Mai multe persoane au
avut nevoie de îngrijiri medicale.
Parchetul Militar s-a autosesizat și a
deschis dosar penal privind intervenția
jandarmilor la protestele din Piața
Victoriei.
- Statele Unite autorizează dublarea
tarifelor la importurile de aluminiu și
oțel din Turcia, lira turcească
situându-se la un nivel record de
scăzut față de dolarul american.
- Președintele Iohannis reactionează
sever la felul în care Jandarmeria a
gestionat intervenția la protestul din
Piața Victoriei.
11 august:  

- Ministrul Apărării, Mihai Fifor,
spune că jandarmii au acţionat corect
la proteste şi că este regretabilă poziţia
preşedintelui Iohannis privind
intervenţia forţelor de ordine.

13 august: 
- PSD îl acuză pe președintele Klaus
Iohannis că este ”dezbinatorul” care a
incitat la ”anarhie socială” și că astfel
”s-a ajuns ca persoane violente,
pornite pe distrugere, să se simtă
îndreptățite la excese, atât în mesajele
publice cât și în comportament și
atitudine și să deturneze și să confiște,
pentru interesele lor obscure,
manifestațiile de stradă”.

18 august:  
- Ministrul de externe al Austriei,
Karin Kneissel, poreclită "Uraganul
Karina", cea care a venit la Bucureşti
să facă presiuni pentru promovarea
Legii Offshore, în condiţiile agreate
de petrolişti, se căsătorește cu un
investitor în domeniul gazelor. La
nuntă  exista şi un invitat supriză:
Vladimir Putin.  

23 august: 
- Procurorul-şef interimar DNA, Anca
Jurma, declară că întâlnirea pe care a
avut-o cu ambasadorul SUA la
Bucureşti Hans Klemm şi cu un
reprezentant al FBI, a avut loc la
sediul DNA, nu la Ambasadă.
24 august:
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- Olguţa Vasilescu, despre declaraţiile
preşedintelui referitoare la ”gazarea”
protestatarilor: „Ca neamţ, să vorbeşti
de gazare, trebuie să ai mult curaj!”

25 august:
- Palatul Episcopiei Greco-Catolice

din Oradea este afectat grav de un
puternic incendiu izbucnit la parterul
clădirii.

29 august: 
- Călin Popescu Tăriceanu a declarat
că există ”o situaţie de război” cu
adversarii politici. Mai mult, el a spus
că George Maior face o greşeală
„impardonabilă pentru că se implică
în jocurile din America”, iar
rechemarea la București este
„obligatorie”.
- Tudorel Toader a postat pe Facebook
anunţul oficial după ce în urmă cu
doar câteva zile îl avertizase pe
Augustin Lazăr că va veni şi vremea
când va fi evaluat.
- Ambasadorul Hans Klemm se
întâlnește cu Liviu Dragnea, timp de
o oră, în biroul acestuia de la Camera
Deputaților. Discuția a vizat
consolidarea Parteneriatului Strategic,
care reprezintă o prioritate a agendei
de politică externă a României.

30 august:  
- Ambasadorul SUA la Bucureşti,
Hans Klemm, declară referitor la
scrisoarea lui Rudolph Giuliani, că
politica guvernului Statelor Unite ale
Americii ”este să este să nu comentăm

despre viziunile şi părerile private ale
cetăţenilor SUA. Aşadar, nu am nimic
de adăugat.” „Modificările aduse
legislației penale și anticorupției pot
influența negativ relația România –
SUA.”

Septembrie
6 septembrie: 
- Panzootia de pestă porcină africană
se extinde în România: aproape
160.000 de porci sunt sacrificați și
826 de focare sunt confirmate în 11
județe.
- Adina Florea, propunerea ministrului
Tudorel Toader pentru conducerea
DNA urmează să fie trimisă CSM,
pentru avizul consultativ, apoi
preşedintelui Klaus Iohannis

7 septembrie:
- Vicepreședintele PSD, Gabriela
Firea trimite o scrisoare deschisă
membrilor PSD spunând că nu are un
război cu Liviu Dragnea și precizând
că refuză să ia în calcul excluderea din
partid.

9 septembrie:
- În spațiul public apare o scrisoare

de susţinere pentru primarul general al
Bucureștiului, Gabriela Firea,
semnată de academicieni, artişti,
sportivi.
- Liviu Dragnea, răspuns în scandalul
cu Gabriela Firea: “Din partea mea,
nu riscă excluderea din partid.”
11 septembrie: 
- Sub numele „Vostok-2018", încep
cele mai mari manevre militare rusești
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după sfârșitul războiului rece, cu
aproximativ 300.000 de soldați,
aproximativ 1.000 de avioane și
elicoptere și 36.000 de vehicule.
- Ministrul Apărării, Mihai Fifor, şi
ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans
Klemm, efectuează o vizită la baza
militară Deveselu.

12 septembrie:
- George Maior este audiat în Comisia
de Politică Externă a Senatului, unde
Călin Popescu Tăriceanu îi întocmește
un veritabil rechizitoriu pentru
declaraţia făcută şi propune trimiterea
unei scrisori către MAE prin care să
ceară rechemarea de la post a lui
Maior. 
- Jandarmeria acuză o lovitură de stat
la protestele din 10 august și a făcut o
sesizare la DIICOT în acest sens. 
- Curtea Constituţională a României
respinge sesizarea făcută de
președintele Klaus Iohannis și decide
că nu a existat un conflict juridic de
natură constituţională între
preşedintele Klaus Iohannis şi şeful
Executivului, Viorica Dăncilă, în
cazul concediului premierului.

13 septembrie: 
- Pesta porcină africană din România:
sunt sacrificați un număr de 232.722
de porci iar numărul de focare a ajuns
la 898 în 12 județe.
- Comisarul european pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Phil
Hogan vizitează România și se

întâlnește cu prim-ministrul și cu
ministrul Agriculturii
- Preşedintele CCR, Valer Dorneanu
este urmărit şi agresat verbal la
intrarea în blocul în care locuiește, de
protestatari #rezist.

14 septembrie:
- Comisarul Corina Crețu critică
Guvernul pentru lipsa ”proiectelor
mature” care să fie finanțate cu
fonduri europene.
- Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, o
desemnează pe Elena Giorgiana Hosu
în funcţia de procuror şef adjunct al
DIICOT.
- DIICOT deschide un dosar penal in
rem pentru săvârşirea infracţiunii de
deţinere de droguri, în care sunt
implicaţi doi jurnalişti.

17 septembrie: 
- La București se desfășoară al treilea
Summit al Inițiativei celor Trei Mări,
care implică 12 state membre ale UE
din Europa Centrală și de Est. 
- Prim-vicepreşedintele PNL Sector 2,
Viorel Cataramă, este audiat, la DNA
după plângerea pe care a depus-o
împotriva lui Ludovic Orban şi a 15
liberali.

18 septembrie:
- Liviu Dragnea are întâlnire de o oră
cu cu Rick Perry secretarul pentru
Energie al SUA venit însoţit de o
delegaţie şi de ambasadorul Hans
Klemm.
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19 septembrie:
- Asumată public de trio-ul Stănescu-
Firea-Țuțuianu, scrisoarea
anti- Dragnea ar fi semnată de cel
puțin 20 de lideri de organizații
județene.
- Partidul Social Democrat se află într-
un moment de cotitură, transmite
vicepremierul Paul Stănescu, ministru
al Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice.
- Presedintele Comisiei de Control
SRI, social-democratul Claudiu
Manda, declară că miercuri cei din
conducerea Jandarmeriei vor fi puși
sub acuzare în legatură cu eve -
nimentele din 10 august din Piața
Victoriei. 
-Procurorul general Augustin Lazar
precizează că declarațile politicienilor
sunt întotdeauna libere și este vizibil
că sunt exagerate!

20 septembrie: 
- Ludovic Orban, despre candidatura
lui Crin Antonescu la
Europarlamentare: „Este o
candidatură puternică, mă bucur că a
luat decizia de a se implica!“
- Adrian Țuțuianu, unul dintre
semnatarii scrisorii anti-Dragnea,
susține că PSD se află într-un moment
complicat, iar partidul trebuie să facă
ceva.
- Ministrul Apărării, Mihai Fifor şi
ambasadorul SUA, Hans Klemm,
participă la ceremonia de repatriere
din Afganistan a militarilor Bata -

lionului 30 "Vulturii Carpaților”.
21 septembrie:
- Liviu Dragnea a câștigat clar bătălia
din CEx-ul PSD, unde mai mulți lideri
i-au cerut demisia. Scorul este de 55
la 8 voturi în favoarea lui Dragnea.
-Şefi din Jandamerie şi cei care au
coordonat intervenţia din 10 august de
la protestul diasporei sunt puşi sub
urmărire penală.

24 septembrie: 
- Viorel Cataramă, prim-
vicepreședintele PNL Sector 2, spune
despre Klaus Iohannis că tratează
PNL ca pe ruda săracă.

25 septembrie:
- Premierul Viorica Dăncilă se află în
vizită la Bruxelles, unde se întâlnește
cu reprezentanţi ai grupurilor politice
din Parlamentul European

27 septembrie: 
- Premierul Dăncilă declară la
Bruxelles, că Partidul Social Demo -
crat nu va face campanie pentru
referendumul pentru familie.
- Paul Porr, președintele FDGR Sibiu,
cataloghează demersul organizației
PSD Sibiu drept unul ”mizerabil”,
făcut de ”lacheii” lui Dragnea și constă
în faptul că insinuează exis tența unei
continuități între ideologia GEG şi cea
a FDGR. Nu ne îndoim de faptul că
propagandiștii PSD cunosc diferența
între termenii juridici “succesor în
drepturi” și “conti nuator”.
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28 septembrie:
- Procurorii DIICOT clasează dosarul
deschis în urma plângerii prin care
liderul PNL Ludovic Orban o acuza
pe Viorica Dăncilă de înaltă trădare.
Premierul Viorica Dăncilă nu poate fi
acuzată de infracţiuni de înaltă trădare
pentru că a întocmit un memorandum
de relocare a Ambasadei României în
Israel de la Tel Aviv la Ierusalim,
apreciază.

30 septembrie: 
- Ministrul Educației, Valentin Popa,
își depune demisia din funcție, după
ce Liviu Dragnea a afirmat că UDMR
are dreptate să-i ceară remanierea.

Octombrie
6 octombrie: 
- Timp de două zile, românii merg la
urne să voteze într-un referendum
constituțional pentru a redefini
căsătoria ca fiind doar între "un bărbat
și o femeie". Prezența la vot în prima
zi este de 5,72%.

7 octombrie:
- Prezența la referendumul de
modificare a Constituției României
este de 21,1%, sub pragul de 30%
necesar pentru validare.
9 septembrie:
- Liviu Dragnea declară că respectă
ofițerii SRI, dar nu conducerea
instituției, din cauza modului în care
aceasta a acționat.

14 octombrie: 
- Papa Paul al VI-lea și arhiepiscopul
salvadorian Óscar Romero, asasinat în
1980, sunt sanctificați, în cadrul unei
ceremonii ce a avut loc în Piața
Sfântul Petru.

17 octombrie: 
- Președintele Turciei, Recep Tayyip
Erdoğan, efectuează o vizită de două
zile în Republica Moldova, prima de
astfel în ultimii 24 de ani.

18 octombrie: 
- Presedintele Klaus Iohannis si sotia
sa, Carmen, vizitează Parcul
Arheologic Pompei.  Klaus Iohannis,
absentează de la ședința cu liderii
europeni în ziua cand la Bruxelles se
discuta soarta Brexit.

19 octombrie:
- România preia de la Bulgaria

Președinția Strategiei Uniunii
Europene pentru Regiunea Dunării
(SUERD), mandatul urmând să
debuteze formal la 1 noiembrie și să
dureze până la 31 octombrie 2019.

25 octombrie:
- Președintele Iohannis, este internat
la Spitalul Universitar de Urgență
Militar Central ”Dr. Carol Davila",
pentru o o intervenţie chirurgicală la
umărul stâng.
26 octombrie: 
- Simpozionul internaţional dedicat lui
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Constantin Brâncuşi şi Ansamblului
„Calea Eroilor” de la Târgu Jiu  sub
Înaltul Patronaj al Administraţiei
Prezidenţiale și a lipsei totale de
interes a autorităţilor.

30 octombrie: 
- Primarul Mircia Gutau, este achitat
definitiv după ce a executat pedeapsa.
31 octombrie: 
- Dragnea, izbucnire nervoasă în
Parlament: Mi-a ajuns! Vorbiţi cu
haştag şi cu Iohannis să dea un decret
să mă împuşte poimâinie.
- India a finalizat construcția celei mai
înalte statui, numită Statuia Unității,
având înălțimea de 182 m, de aproape
două ori mai mult decât Statuia
Libertății din SUA (93 m).

Noiembrie
4 noiembrie: 
- Dacian Cioloş consideră că PNL se
află în zona vechii clase politice,
refuzând "cu obstinaţie" să se
reformeze şi să se alăture MRÎ.

5 noiembrie:
- Livia Stanciu ar putea fi dată afară
de la INM pentru condamnarea
primarului Miricia Gutău. 
6 noiembrie: 
- În ședința CExN, Marian Neacșu și
Adrian Țuțuianu sunt dați afară din
PSD. 
- La Lisabona are loc deschiderea
"Web Summit", cel mai important

congres dedicat noilor tehnologii din
Europa. 

11 noiembrie: 
- Se împlinesc 100 de ani de la
terminarea Primului Război Mondial
(1914-1918). La Paris a avut loc o
ceremonie de comemorare și o paradă
militară pe Champs-Élysées la care au
participat, printre alții, președintele
american Donald Trump și
președintele rus Vladimir Putin.
Șaptezeci de șefi de stat și de guvern
au convenit să participe la Forumul de
pace de la Paris.

12 noiembrie: 
- Preşedintele Klaus Iohannis declară
că  din cauza guvernării PSD-ALDE,
România e nepregătită pentru
preluarea, de la 1 ianuarie 2019, a
Preşedinţiei Consiliului UE. 
13 noiembrie: 
- Parlamentul European adoptă
rezoluția privind statul de drept din
România, cu 473 voturi "pentru", 151
"împotrivă" și 40 abțineri.
Eurodeputații sunt nemulțumiți de
modificările aduse legilor Justiției și
Codurilor penale. De asemenea, textul
"condamnă intervenția violentă și
disproporționată a poliției în timpul
protestelor de la București din august
2018" și recomandă autorităților
române "să se opună măsurilor care ar
duce la dezincriminarea corupției în
rândul funcționarilor de stat și să
aplice strategia națională anti -



314 /  AMOS News

corupție".
- Premierul Viorica Dăncilă îi răs -
punde președintelui Klaus Iohannis,
care declarase că România e nepre -
gătită pentru preluarea pre ședinției
UE: Îl rog pe Iohannis să nu mai iasă
cu declaraţii care fac rău țării!
- Cabinetul finlandez reacționează la
situația de la București, unde ministrul
afacerilor europene, Victor Negrescu,
a demisionat, iar președintele Iohannis
spune că pregătirile pentru preluarea
președinției UE au deraiat. În
consecință, premierul Finlandei, Juha
Sipilä, a exprimat disponibilitatea ca
Guvernul de la Helsinki să înceapă
mandatul european din ianuarie 2019.

15 noiembrie: 
- Curtea Europeana a Drepturilor
Omului cere Statului român să explice
dacă a existat un proces echitabil în
cazul liderului PSD Liviu Dragnea,
condamnat in dosarul
Referendumului, printr-o decizie care
nu estesemnată de doi dintre
judecătorii care au pronunțat-o: Livia
Stanciu și Luminita Zglimbea.
- Prim-ministru Theresa May anunță
aprobarea acordului privind termenii
retragerii Marii Britanii din Uniunea
Europeană de către guvern, deși mulți
deputați conservatori și de opoziție și-
au exprimat o puternică dezaprobare.
După 29 martie 2019, Regatul Unit va
rămâne în continuare membru al
Uniunii vamale europene (EUCU), iar
Irlanda de Nord va rămâne pe piața

unică europeană.

16 noiembrie: 
- La Conferința generală de
metrologie de la Versailles, Franța, s-
a decis o nouă definire a unităților SI,
de exemplu, kilogramul, amperul etc.
Acum ele sunt definite în întregime de
constante fizice și nu mai sunt
dependente de nici un obiect fizic, așa
cum este cazul pentru kilogram.

19 noiembrie: 
- Comitetul Executiv Naţional al PSD
decide dizolvarea Biroului Judeţean al
Organizaţiei Ilfov, organizaţie
condusă de Gabriela Firea.
- Comitetul Executiv Naţional al PSD
votează pentru schimbarea miniştrilor
de la şase portofolii.
- Comitetul Executiv Naţional a decis,
luni, ca în funcţia de secretar general
al partidului să fie numit Codrin
Ştefănescu, actual secretar general
adjunct

20 noiembrie: 
- Ilan Laufer: Refuzul președintelui de
a mă numi în funcția de ministru, act
de antisemitism. În istoria României,
Ceauşescu a vândut evrei. Astăzi am
certitudinea că şi preşedintele
Iohannis a vândut un evreu român.

21 noiembrie: 
- Ilan Laufer se declară mâhnit de
valul de reacții stârnit după ce l-a
acuzat de antisemitism pe președintele
Klaus Iohannis.
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25 noiembrie: 
- Peste 40.000 de oameni participă la
sfințirea Catedralei Mântuirii
Neamului Românesc din București de
către Patriarhul Ecumenic şi
Patriarhul României.
- Într-un summit extraordinar
desfășurat la Bruxelles, liderii celor
27 de state membre ale Uniunii
Europene (fără UK) aprobă acordul
privind retragerea Marii Britanii din
Uniunea Europeană.
- Rusia și Ucraina se acuză reciproc că
au încălcat legile maritime
internaționale, după ce autoritățile
ruse au încercat să oprească două nave
de luptă și un remorcher din Ucraina
să navigheze în jurul Crimeei în
drumul spre un port ucrainean27
noiembrie: 
- Ministrul Teodorovici dorește ca
românii care lucrează în străinătate să
aibă un singur permis de muncă,
valabil pentru o perioadă limitată.

28 noiembrie: 
- Şedinţa solemnă a Parlamentului
consacrată celebrării Centenarului
Marii Uniri.

Decembrie
1 decembrie: 
-  Ceremonii și mai multe parade
militare la aniversarea a 100 de ani de
la Marea Unire.
- Parada militară de la Arcul de
Triumf: Iohannis, Dăncilă, Dragnea şi
Tăriceanu sunt prezenţi în tribună. 

- Klaus Iohannis este aplaudat la Alba
Iulia, unde a stă circa 3 ore.

2 decembrie: 
- Mai multe proteste ale "Mișcării
Vestelor Galbene" în Franța au dus la
rănirea a 130 de persoane, dintre care
23 polițiști și cel puțin 380 de arestări.
Vestele Galbene reprezintă un val de
contestare împotriva creșterii taxelor
la carburanți, a scăderii nivelului de
trai și, în general, împotriva guver -
nului și a politicilor lui Emmanuel
Macron. Au avut loc mai multe
vandalizări, inclusiv Arcul de Triumf
din Paris. Ministrul de Interne al
Franței a declarat despre cei care au
vandalizat "Cei de acolo nu erau
demonstranți, nu erau veste galbene".

4 decembrie: 
- În urma unor mari proteste împotriva
creșterii planificate a președintelui
francez Macron privind impozitele pe
carburanți, premierul francez Édouard
Philippe anunță că aceste planuri vor
fi suspendate timp de cel puțin șase
luni.
5 decembrie: 
- Premierul Viorica Dăncilă se
întâlnește, la Bruxelles, cu preşe -
dintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, cu secretarul
general al Consiliului Uniunii
Europene, Jeppe Tranholm-
Mikkelsen, şi cu membrii Colegiului
Comisarilor.
- „România Educată este un proiect
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strategic care vrea să creioneze bazele
sistemului educaţional din România
pentru secolul XXI“, a declarat
preşedintele Klaus Iohannis la
lansarea proiectului. Liviu Pop îl
acuză de plagiat.
- Viorica Dăncilă: "Avem susținerea
Guvernului. Nu am absolut nicio
emoție legată de moțiunea de
cenzură".
- Președintele Donald Trump și foștii
președinți americani George W. Bush,
Jimmy Carter, Barack Obama și Bill
Clinton, alături de cancelarul german
Angela Merkel și de Prințul Charles
participă la funeraliile de stat ale lui
George H. W. Bush.

7 decembrie: 
- Al 31-lea Congres al Uniunii
Creștin-Democrate (CDU) din
Germania. În urma demisiei anunțate
a președintelui partidului, Angela
Merkel, și a alegerilor interne,
Annegret Kramp-Karrenbau a obține
președinția CDU cu 517 voturi din
999.

8 decembrie: 
- 125.000 de "veste galbene"
protestează la Paris pentru justiția
socială și împotriva politicilor de
reformă ale președintelui Emmanuel
Macron. 

11 decembrie:
- Președintele Klaus Iohannis
suspendă ședința CSAT. Sunt voci
care spun că Iohannis blochează
bugetul pentru anul 2019.

- Parlamentul European adoptă o
rezoluţie prin care se cere admiterea
fără întârziere a României şi Bulgariei
în zona Schengen. Hotărârea finală va
fi luată prin vot - cu unanimitate - de
către miniştrii din cele 28 de state
membre, în cadrul Consiliului.

12 decembrie: 
- Gabriel Oprea anunţă că redevine
preşedintele UNPR, partid din care s-
a retras în urmă cu peste doi ani. Ion
Răducanu este desemnat prin vot
preşedinte executiv, iar Nuţu Fonta
este reconfirmat secretar general.
- Atac armat în Târgul de Crăciun de
la Strasbourg, în estul Franței, soldat
cu trei morți și 13 răniți. Forțe speciale
de poliție și ale armatei participă la
căutarea autorului atacului.

14 decembrie:
- Presedintele Klaus Iohannis îi
asigură pe partenerii europeni ca
România este pregătită să preia
președinția prin rotație a Uniunii
Europene și declară în conferința de
presă:  "Am de gând să mă întâlnesc
cu doamna May, o bilaterală scurtă, să
o încurajez un pic".

16 decembrie: 
- Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader,
declară că exclude ca fostul şi actualul
preşedinte de la instanţa supremă,
Livia Stanciu şi respectiv Cristina
Tarcea, să se fi aflat în eroare privind
maniera de alcătuire a completurilor
de 5, fiind vorba de o "evidentă
sfidare", faptele fiind de competența
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Secției de anchetă a magistraților.
17 decembrie: 
- Președintele Klaus Iohannis îi cere
premierului Dăncilă să îi transmită
agenda fiecărei ședințe de guvern cu
24 de ore înainte.
- Ministrul Agriculturii, Petre Daea,
primește, de la comisarul european
pentru agricultură şi dezvoltare rurală,
Phil Hogan, certificatele de
înregistrare în registrul Denumirilor
de origine Protejate şi al Indicaţiilor
Geografice Protejate pentru
"Scrumbia de Dunăre afumată" (IGP)
şi pentru vinul "Însurăţei" (DOP).

18 decembrie: 
- Este lansat programul „Rabla pentru
electrocasnice”. 

20  decembrie: 
- Moţiunea de cenzură  a opoziției
intitulată ”Ajunge! Guvernul Dragnea
– Dăncilă, ruşinea României!”,  este
dezbătută, supusă votului şi respinsă
în ultima zi a sesiunii parlamentare.
- PSD, după criticile lui Iohannis:
"Dovedeşte din nou că nu înţelege
nimic din economie şi că singura sa
preocupare e bugetul serviciilor
secrete".
- Preşedintele Comisiei Europene,
Jean Claude Juncker, lansează un atac
dur la adresa Executivului de la
Bucureşti, în care pune la îndoială
capacitatea autorităţilor române de a
conduce Uniunea Europeană în timpul
celor şase luni de preşedinţie care
începe la 1 ianuarie 2019.   

21 decembrie:
- Sectia de investigare a infracțiunilor
din Justiție deschide un dosar pentru
a stabili dacă s-a comis un abuz în
serviciu în cazul completelor de 5
judecători. Abuzul este confirmat
chiar de ICCJ, care a dispus
suspendarea pedepselor date nelegal
de Completele de 5.
- Ministrul Agriculturii, Petre Daea,
declară că România tocmai a primit de
la Uniunea Europeană 306 milioane
de euro.

27 decembrie: 
- Cormoranii produc pagube masive
fermelor piscicole, atrage atenția
ministrul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, Petre Daea. 

29 decembrie:
- Crin Antonescu, înscris în cursa
internă pentru alegerile euro parla -
mentare, rămâne în afara locurilor
eligibile.
- Meleşcanu şi Ciamba îi raspund lui
Jean Claude Juncker: Preşedinţia
română a Consiliului UE este proiect
de anvergură europeană, nu
instrument de luptă politică internă.

31 decembrie:
- "Și în 2019 sa auzim de bine!", este
mesajul postat pe contul de Facebook
al SRI, însoțit de sigla instituției și de
receptorul unui telefon fix, roșu
atârnând.
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Prescurtări

AmCham Camera de Comerţ  Americană în România
ANAF      Agenția Națională de Administrare Fiscală
ANI          Agenția Națională de Integritate
APCE       Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
ASF          Autoritatea de Supraveghere Financiară
BNR         Banca Naţională a României
CCR         Curtea Constituţională a României
CExN       Comitetul Executiv Național al PSD
CIA          Agenția Centrală de Informații
CNAIR     Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere
CNCD      Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
CNSAS    Consiliul Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii
CSM         Consiliul Superior al Magistraturii
DIICOT   Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism
DNA        Direcția Națională Anticorupție
FBI           Biroul Federal de Investigații
FDGR      Forumul Democrat al Germanilor din România
FMI          Fondul Monetar Internațional
GRECO   Grupul Statelor împotriva Corupției
ÎCCJ         Înalta Curte de Casație și Justiție
LIBE        Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a PE
MCV        Mecanismul de cooperare și de verificare
NATO      Organizația Tratatului Atlanticului de Nord 
PE            Parlamentul European (Europarl)
PLUS       Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate 
PMP         Partidul Mișcarea Populară
PNL         Partidul Național Liberal
PSD          Partidul Social Democrat
RA-APPS Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului

de Stat
SGG         Secretariatul General al Guvernului
SIE           Serviciul de Informaţii Externe
SPP          Serviciul de Protecție și Pază
SRI           Serviciul Român de Informații
TVR         Televiziunea Română
UE            Uniunea Europeană
USR         Uniunea Salvați România
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