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Cuvânt înainte

2017:
Anul de la intersecţia 

tehnocraţiei cu democraţia paralelă

Această cea de-a cincea ediţie a cronologiei co-
mentate a actualităţii, realizată şi difuzată în calupuri
săptămânale de Agenţia Independentă de Presă AMOS
News, nu face decât să consolideze un proiect al cărui
rost principal este acela de a reţine în depozitarul me-
moriei vorbe şi fapte care, altminteri, s-ar pierde în no-
ianul de informaţii de care suntem copleşiţi cotidian. Aş
putea spune că, într-un fel modern, continuăm o tradiţie
cronicărească, comentând în timp real evenimente pe
care le parcurgem într-un ritm debordant.

Ceea ce veţi re-citi în opul de faţă nu este, neapă-
rat, o re-evocare obiectivă a parcursului zbuciumatului
(la fel ca şi ceilalţi) an 2017, cel de la intersecţia tehno-
craţiei cu democraţia paralelă. Obiectivitatea este atri-
butul maşinilor - de orice fel, inclusiv cele de scris - nu
al oamenilor cu in-sensibilităţi diverse, care în mod evi-
dent filtrează prin propria lor formaţie intelectuală şi mo-
rală, materia primă a timpului trăit. Veţi regăsi, desigur,
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puncte de vedere şi aprecieri cu care puteţi să nu fiţi de
acord, dar şi judecăţi dintre cele  care le pot confirma pe
cele din propria dv scară de valori. Asta nu înseamnă că
ne încadrăm în categoria făcută celebră de un mare gân-
ditor contemporan, a fake news-urilor. Înseamnă doar că
aveţi la dispoziţie materia primă din care puteţi extrage
propriile concluzii.

Agenţia AMOS News a demarat acest ciclu ca pe
o îndatorire profesională - şi deontologică - de a lăsa în
urma sa evaluările din care istoricii perioadei vor putea
trage concluziile atunci când pasiunile şi tensiunile se
vor fi stins iar obiectivitatea analizei îşi va putea pune
amprenta pe opera lor. Acest lucru se va întâmpla, de-
sigur nu mâine, ci peste un număr de ani, când presiunea
contemporanilor nu se va mai putea exercita. Cu toate
acestea, volumul de faţă se adresează în egală măsură
celor care, astăzi, doresc să-şi confrunte propriile opinii
şi opţiuni cu cele ale celor care le-am înregistrat şi con-
semnat cu regularitatea pe care o implică presa coti-
diană.

Octavian  Andronic
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Anul 2017

Săptămâna 1
(02 – 08 ianuarie 2017)

■ N-a fost linişte în coaliţie, nici anul trecut şi nici anul acesta
(adică pe 31 şi pe 1): întâlniri de taină, lungi convorbiri telefonice
cifrate, tratative între patru ochi. Subiectul a fost, fireşte, împărţeala
portofoliilor între PSD şi ALDE. Evident că nu s-a scăpat nimic spre
presă, aşa că aceasta a fost nevoită să-şi avanseze propriile idei şi
afinităţi ■ Mai era şi teama că devoalând nişte identităţi, candidaţii vor
fi făcuţi ferfeniţă până la audieri ■ Dealtfel, aceasta este treaba Comisi-
ilor parlamentare care vor lua la întrebări fiecare candidat, într-un soi
de competiţie a debutanţilor ■ Simona Halep a debutat, în turneul de la
Shenzhen, cu o victorie la sârboaica Jankovici. Pînă la Grand Chelem-
ul de la Melbourne mai e ■ Primul seism din acest an a avut loc tot în
Vrancea şi a fost unul modest: doar 2,6 grade ■ Isterie media pe tema
circulaţiei pe principalele artere de vacanţă. Sigur, sunt aglomerate şi
aşa vor fi şi de acum încolo. Nu există soluţii pe termen scurt şi nici -
ştim din experienţă - mediu. Aşa că să ne resemnăm şi să nu aşteptăm
minuni de la noul ministru al Transporturilor ■ Primăriţa Pandele a
numărat participanţii la revelionul organizat de Primărie şi i-au ieşit
50.000 ■ În atacul terorist de la Istanbul a fost înregistrat printre victime
şi un român. Pardon - un basarabean ■ Biserica ortodoxă a dat de ştire
că nu se opune construcţiei moscheei din Bucureşti. La urma-urmei is-
lamiştii sunt şi ei tot un fel de credincioşi ■ Gigi Becali are de gând să
execute silit Primăria Capitalei, pentru o datorie facută când fina sa,
Gabriela, nu câştigase încă alegerile ■ A venit şi multaşteptata zi a
dezvăluirii componenţei viitorului guvern. Cabinetul Grindeanu
cuprinde 27 de titulari cre fac parte din trei categorii: veteranii - care



au mai deţinut o astfel de funcţie (Meleşcanu, Daniel Constantin, Daea,
Vulpescu, Valeca, Fl. Jianu, Shhaideh) ■ Urmează cei care au mai
deţinut funcţii publice (Olguţa Vasilescu, Andreea Păstârnac, Viorel Şte-
fan, Florin Iordache, Ana Birchall) ■ Iar, la urmă, debutanţii, cei care
formează şi majoritatea şi despre care n-a prea auzit multă lume. Dar
sperăm că se va auzi. De bine... ■ Membrii propuşi ai Guvernului vor
da piept cu un Parlament înnoit şi el în proporţie de circa 80% ■ Una
dintre performanţele noului guvern o constituie numărul mare (faţă de
precedentele guverne) de femei: opt! ■ Una dintre cele mai spectacu-
loase nominalizări este aceea a „patriarhului” Meleşcanu: la 75 de ani
(neîmpliniţi! ), revine pentru a treia oară la cârma Externelor ■ Doi din-
tre veterani au supravieţuit 12 ani după mandatele avute în cabinetul
Năstase: Daea, la Agricultură şi Valeca, la Cercetare ■ Pentru prima
dată în istoria României, Internele au în fruntea lor o femeie. E din Tele-
orman! ■ DNA a avut mână bună: de când a acuzat-o pe Olguţa
Vasilescu, aceasta a re-câştigat primăria din Craiova, iar acum porto-
foliul Muncii ■ Se poate spune că şi preşedintele Iohannis a avut mână
bună, respingând-o pe Shaaideh de la numire. Portofoliul Dezvoltării i
se potriveşte mult mai bine ■ Daea se întoarce în biroul pe care l-a ocu-
pat doar cîteva luni după retragerea lui Sârbu, de la Agricultura lui Năs-
tase ■ Actualul ministru, anonimul Irimescu şi-a dat demisia cu o zi
înainte de finele mandatului tehnocrat, doar aşa, ca să încurce lucrurile.
Îi va ţine locul cel care l-a promovat pe motiv de amintiri din tinereţe:
Dacian Cioloş ■ Primul scandal provocat de noul guvern: Grindeanu a
fost surprins de presă fumând în biroul lui Tăriceanu. Acesta a motivat
că îi simpatizează pe fumători. Ţigara era electronică - a zis şi
Grindeanu ■ Concluzia „specialiştilor”: în noul guvern nu ar fi „acoper-
iţi”. Nu dintre cei cunoscuţi... ■ Zi cu turaţie maximă la nivel guverna-
mental: de dimineaţă au început audierile în comisiile parlamentare în
care candidaţii au fost mângâiaţi pe creştet de reprezentanţii Puterii şi
certaţi de cei ai Opoziţiei ■ În plenul Parlamentului, noul guvern a fost
votat cu 295 - 133. Alături de Alianţă au votat udemeriştii şi minorităţile
■ Etapa cea mai tensionată s-a consumat la Cotroceni, unde membrii
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Executivului au depus jurământul sub privirile încruntate ale unui
preşedinte ce nu poate uita înfrângerile în serie de la finele anului trecut
■ În loc de urări, Iohannis i-a tras de urechi pe câştigătorii alegerilor (
în dauna „partidului său”) somându-i să îi explice cum se vor încadra
în deficitul de 3% - lucru care se pare că nu-l lasă să doarmă ■ S-a
adresat apoi „penalului” Dragnea (cel care nu a avut loc în tribuna ofi-
cială la Ziua Naţională) cu cuvintele: „Aflarăm de la TV că sunteţi sin-
gurul care cunoaşte programul de guvernare din scoarţă-n scoarţă.
Învăţaţi-i şi pe ei” ■ Adică pe miniştri - inclusiv doamna Shhaideh, care
de data asta a putut să jure pe Coran fără să se sesizeze „Serviciile”
■ În discursul său inaugural de la Parlament Sorin Grindeanu a pomenit
de câteva zeci de ori cuvântul „normal”, ceea ce îl îndreptăţeşte la titlul
lui Klopp (de la Liverpool) de „The Normal One” ■ Tot în Parlament
Tăriceanu a ţinut să clarifice perspectivele statului de drept: „Serviciile
cu serviciile, civilii cu civilii”! ■ Zile grele pentru Servicii: autode-
nunţurile lui Ghiţă au tulburat serios apele societăţii, ceea ce l-a obligat
pe procurorul general să deschidă un dosar, chiar fără un denunţ oficial.
Băsescu a recunoscut înregistrările în care se referea la „statul mafiot”
- cel pe care chiar el îl crease ■ Începe să iasă la iveală urzeala con-
damnării lui Voiculescu, cu a cărui „execuţie” a fost însărcinată judecă-
toarea Camelia Bogdan, invitata specială la sindrofiile de la ambasada
americană ■ In timp ce noul guvern era votat în Parlament, cel vechi
îşi lua rămas bun printr-un inventar al realizărilor prezentat de Dacian
Cioloş. Ca un veritabil Terminator acesta a lansat avertismentul clasic:
„I”ll be back!” Nu plec nicăieri şi mă implic în politică! De parcă n-ar
fi fost şi până acum ■ Cioloş a pus ochii pe resturile din PNL şi pe ju-
niorii de la USR, a căror gură mare opoziţionistă nu se remarcă decât
prin penibilul discursurilor lideraşilor lor ■ Avocatul (Poporului) Cior-
bea a pus gând rău legii care l-a împiedicat pe Dragnea să devină pre-
mier şi a promis că o va demonta cu argumente pertinente ■ Secvenţa
memorabilă a zilei: adus de mînă de tata si mama (Dragnea şi
Tăriceanu) până la uşa sălii de consiliu, pupat pe obraz, Grindeanu a
fost lansat pe orbita primei şedinţe de guvern ■ Senzaţional: un sindicat



al Poliţiştilor a cerut ca premierul să fie amendat pentru că a fumat într-un
spaţiu interzis! ■ De la supărare, la indignare prezidenţială! După ce a
asistat morocănos la depunerea jurământului de către „guvernul lor”
Iohannis a trecut într-o fază acută de iritare la vestea că Avocatul
Poporului a contestat la Curtea Constituţională legea care l-a împiedicat
pe Dragnea să ocupe funcţia de premier ■ Prin purtătoarea sa de cuvânt
şi-a manifestat „indignarea” faţă de posibilitatea ca „penalii” să dea
buzna la funcţiile înalte din stat ■ Gurile rele zic că nici el n-ar fi prea
departe de o asemenea condiţie, în episodul casei de la Sibiu, dobândită
în condiţii dubioase ■ Dar, cine ştie, demersul lui Ciorbea s-ar putea
să-i fie şi lui de folos într-o zi... ■ Noii miniştri n-au avut timp de ama-
bilităţi cu cei vechi. Viscolul şi ninsoarea bat la uşă şi n-ar fi frumos ca
un guvern nou-nouţ să fie şi el luat prin surprindere ca cele vechi
■ Cioloş şi Grindeanu au stat însă la taclale preţ de vreo trei ore vorbind
de una şi de alta ■ Dragnea îi linişteşte pe cei care şi-au manifestat, pe
lângă indignare, şi îngrijorare: nu are de gând să schimbe funcţia de al
treilea om în stat pe cea de cel de-al patrulea. Şi, oricum, nu anul ăsta
■ A fost dat mandat de arestare în lipsă pentru Ghiţă. Acasă, la Ploieşti,
nu e. Băieţii de la SRI nu ştiu nimic - nu le-a spus ce are de gând, la
sindrofia de sfîrşit de an la care au fost împreună. Şi nici de trecut
graniţa nu a trecut-o, mai ales că în acest timp nu s-a mai înregistrat
nici un transport de berbecuţi ■ Între timp întrebările legate de
dezvăluirile sale se acumulează. Tot mai mulţi sunt cei care pariază că
unuia/uneia dintre personajele principale nu i se va adresa nici o solici-
tare de clarificări ■ După ce a făcut pe fata mare în alegeri, când n-a
dorit să se afişeze cu unii dintre competitori, acum Cioloş ar vrea să se
oploşească pe lângă opoziţie. Nevinovaţii copii din gaşca lui Nicuşor
l-ar primi cu brţele deschise, în timp ce liberalii nu mai vor să audă de
el ■ Ultima soluţie - dacă nu-l cheamă la Bruxelles - ar fi să-şi facă o
asociaţie ■ Ministrul Vulpescu e consecvent: ca şi în precedentul man-
dat, nu are de gând să dea mai mult de 5 milioane de euro pe „Cuminţe-
nia Pământului”, iar proprietarii au intrat în panică văzând cum nu le
mai intră în conturi, dintr-un foc, cele 6 milioane de euro promise de
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Cioloş ■ Preşedintele Iohannis prezice o catastrofă! Este vorba despre
o presupusă intenţie de a se da o lege a amnistiei despre care a aflat
dânsul de la televizor, urmărind audierile miniştrilor. „Ar fi o catas-
trofă!” - a spus preşedintele la şedinţa de constituire a noului CSM,
referindu-se la posibilitatea ca legea să „albească” politicieni corupţi
sau compromişi ■ Apoi i-a atacat direct pe Tăriceanu şi pe Dragnea care
au tupeul de a fi al doilea şi al treilea om în stat, deşi au condamnări
definitive sau procese în curs ■ „Aşa ceva nu pot să accept!” a mai spus
Iohannis pironindu-l cu privirea pe ministrul Justiţiei, Florin Iordache
■ Tăriceanu i-a răspuns prompt: Dacă acceptam propunerea lui de a
forma o altă majoritate, tot aşa ar fi vorbit? ■ Iohannis a îmbrăcat ar-
mura cavalerului neprihănit şi neînfricat care se luptă cu hidra corupţiei
din ale cărei gheare vrea să smulgă fragila Justiţie, pe care vrea să o
facă cu adevărat independentă ■ Ceva de genul ăsta spunea şi Băsescu
când a preluat mandatul. Şi a ajuns unde a ajuns: la concluzia că trăim
într-un stat mafiot! ■ Guvernul Grindeanu a dat piept cu Opoziţia Natu-
rii: ninsoarea şi viscolul au blocat căile de comunicaţii şi au izolat co-
munităţi întregi. Este însă pentru prima dată în ultimii ani când iarna
nu ne mai ia prin surprindere ■ Cu unele excepţii. Primăriţa Pandele a
hotărât să ceară demisia Consiliului de Administraţie al RATB, din
cauza modului în care nu a pregătit parcul pentru acest episod de vreme.
Directorul întreprinderii a şi plecat în concediu fără să anunţe ■ Iohannis
a început ziua într-un mod neplăcut, semnând cu greaţă legea de anulare
a celor 102 taxe, reprimită de la un Parlament care nici nu a mai
catadixit să-i ia în seamă observaţiile ■ Printre alte măsuri, Guvernul
s-a ocupat şi de cele 36.000 de salarii de peste cinci ori mai mari decât
salariul mediu, care vor fi taxate suplimentar. Printre cei afectaţi se
numără şi preşedintele care s-a bucurat degeaba când Oprea a majorat
cele mai mari zece lefuri ■ În tot răul ăsta cu vremea, şi un lucru bun
pentru copii: primăriţa le-a dat vacanţă până miercuri! ■ Week end-ul
a stat sub semnul vitregiilor naturii şi al eforturilor noului guvern de a
le combate. Noiii miniştri cu competenţe în domeniu au fost la posturi
şi au făcut ce au putut. S-a implicat până şi Meleşcanu, care a intervenit
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la omologii săi bulgari în sprijinul celor vreo 50 de români blocaţi de
viscol pe la Dobrici ■ Primăriţa Pandele s-a îmbrăcat gros, şi-a pus şorţ
şi i-a servit cu supă caldă pe homeleşii din Gară care au refuzat să
meargă la adăposturi ■ Situaţia cea mai grea s-a înregistrat pe „bule-
vardul viscolelor” - judeţele din sud-est şi nord-est. Acolo, localităţi în-
tregi au fost izolate, lipsite de electricitate şi provizii ■ Ca să-şi
demonstreze intransigenţa, Gabriela Pandele l-a demis pe directorul
RATB care şi-a permis să fie în concediu ■ Liberalii au reclamat la
Curtea Constituţională legea de abilitare a Executivului de a da Hotărâri
de Guvern în vacanţa parlamentară, lucru care blochează activitatea
Guvernului până joi ■ Ambasadorul britanic a constatat cu tristeţe că
în Capitală nu se curăţă trotuarele de zăpadă. A pus şi o poză pe face-
book ■ Premierul profită de ocazie ca să scape de directorul Homor de
la Drumuri şi autostrăzi, pe care vrea să îl demită. Ştie el de ce... ■ Epi-
demia de rujeolă se extinde: 11 copii nevaccinaţi au murit! 

Săptămâna 2 
(09 - 15 ianuarie)

■ Săptămâna începe - se putea altfel? - cu un scandal: Dragnea
îi acuză pe Cioloş şi Dragu că au lăsat în bugetul pe 2017 0 „gaură” de
10 miliarde lei. Nu că i-ar fi cheltuit, ci că i-au prevăzut, deşi nu existau.
O comisie parlamentară îi va ancheta pe cei doi ■ Faţă de această lovi-
tură dată fostului guvern, problemele create de zăpadă şi îngheţ aproape
că nu mai contează. Şi, oricum, Cioloş şi Palmer (fosta de la Mediu) nu
pot fi acuzaţi... ■ Reacţia parlamentarului „de 5%” Băsescu: Dragnea
dă vina pe tehnocraţi pentru că nu poate acoperi promisiunile electorale
mincinoase! ■ Şefii parchetelor s-au prezentat în faţa ministrului
Justiţiei, Iordache, pentru a se tatona reciproc ■ La ieşirea de la întâlnire,
Codruţa Kovesi (nici usuroi n-a mâncat...) a lansat un atac la adresa „fu-
garului penal” cu care chefuia pe la crame şi coresponda sub pseudoni-
mul „cucuveaua mov” ■ Ponta se bagă în seamă: am atras atenţia că
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există o gaură din ce în ce mai mare în bugetul ţării! Când era el premier
parcă nu era chiar aşa de mare ■ Ca să le dea peste bot liberalilor care
au blocat legea abilitării Guvernului de a emite Ordonanţe, Dragnea
convoacă Parlamentul ■ Grindeanu ne spune, plin de admiraţie, că mi-
nistrul de Interne, madam Dan, a dormit la minister în perioada
calamităţilor. Păi noi o preferam trează! ■ După conducerea RATB
Gabriela Pandele şi-a făcut mâna şi cu managerul Spitalului Colentina,
pe care l-a demis pentru că nu a ştiut că instalaţia de încălzire trebuie
aerisită ■ Eforturile primăriilor se îndreaptă acum spre curăţirea trotu-
arelor, cu locatari, sportivi şi deţinuţi ■ Integrare europeană: DNA a
cerut mandat european de urmărire internaţională pentru Ghiţă. Şi l-a
obţinut! ■ Kovesi nu e de acord cu o lege a amnistiei şi graţierii. Nici
nu-i cere cineva să fie de acord cu legile, trebuie doar să le respecte
■ Nici Augustin Lazăr nu crede că ar fi necesară, dar nu se repede să
nu fie de acord ■ Singurul lucru care a funcţionat bine în zilele de viscol
şi ninsoare a fost metroul. Ceauşescu să traiască! Dacă nu-l facea el, nu
mai apucam noi mijloc modern de transport ■ Ambasadorul român în
State, Maior , s-a văzut cu un congresman american. Şi ce dacă?
■ Primăria a închis şcolile din Capitală pentru toată săptămâna. O va-
canţă neaşteptată pentru copii ■ Iohannis se ia tot mai în serios: l-a in-
vitat pe premierul Grindeanu la o discuţie despre buget. Una, probabil,
amuzantă în condiţiile în care nici unul nu are habar de subiect ■ Viorel
Ştefan, noul ministru de Finanţe, dă asigurări (?!) că se va adopta o
proiecţie bugetară cu încadrarea în deficitul de 2%. S-o vedem! ■ Visco-
lul are şi părţile lui bune. Antrenarea turbinelor eoliene ar putea produce
doar într-o seară peste 2000kwh ■ Tribunalul a respins din nou cererea
lui Voiculescu de eliberare condiţionată. Abia în luna mai va putea face
o nouă cerere ■ Florin Iordache e de părere că presiunile media nu ajută
sistemul de justiţie. Dar care presiuni îl ajută? Cele prezidenţiale?
■ Nici măcar avocatul lui Ghiţă nu ştie unde se află acesta. Poate nici
chiar el... ■ Voican Voiculescu, Pleşu şi Cozma, audiaţi în dosarul Mine-
riadei. Liderul minerilor vrea să îl implice şi pe fostul preşedinte Con-
stantinescu ■ Grindeanu şi ministrul Ştefan au fost convocaţi la
Cotroceni ca să dea socoteală de buget. Preşedintele îl apără pe Cioloş
afirmând că nici nu poate fi vorba de vreo „gaură” ■ Metroul este
copleşit de afluxul de călători ■ Ministrul Justiţiei s-a întâlnit şi cu aso-
ciaţiile profesionale ale magistraţilor - aflate sistematic în contradicţie
cu CSM-ul ■ Iohannis a promulgat legea scutirii pensionarilor de CASS
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şi impozit pe „venit” ■ Homor a fost revocat de la conducerea com-
paniei de drumuri şi autostrăzi ■ Într-un incendiu produs la padocurile
circului Globus şi-au pierdut viaţa şi doi tigri siberieni, intoxicaţi cu
fum. Gabriela Pandele n-a ezitat să-l demită pe directorul Victor Coman
■ Un nou episod din serialul lui Ghiţă: Iohannis este prizonierul lui
Coldea şi Kovesi - afirmă milionarul fugar ■ Curtea Constituţională a
tăiat avântul contestatar al liberalilor: Guvernul poate emite ordonanţe
simple! Oricum, Dragnea rezolvase deja problema prin convocarea
Parlamentului ■ Când nimeni nu mai credea, a căzut bomba „punerii la
dispoziţie” a lui Coldea. Mai pe şleau spus, suspendarea sa din funcţie
în vederea anchetării acuzaţiilor care i s-au adus. Sarcinile sale au fost
preluate de directorul Hellvig ■ Cu puţin înaintea anunţului, prietenul
cuplului Coldea - Kovesi, ambasadorul american Klemm, îndemna la
„colaborare” în lupta anticorupţie ■ PSD s-a împroprietărit cumpărând
în rate, cu un milion de euro, sediul din Kiseleff. Nu-i mai poate da ni-
meni afară din casă ■ Ministrul Energiei acuză „greaua moştenire”
acuzând guvernul Cioloş că nu a pregătit ţara pentru iarnă şi că rezervele
de cărbune nu ar ajunge decît pentru trei zile. Acesta credea că rezervele
sunt doar cele din curtea complexelor energetice ■ A murit „împăratul”
Iulian, unul dintre foarte numeroasele capete încoronate ale ţigănimii
■ Instanţa o scapă pe Alina Bica de acuzaţia de luare de mită - cea pen-
tru care o arestase, zâmbindu-i din capul scărilor - Kovesi ■ ANAF a
colectat în 2016 cu 2,6 miliarde lei mai mult decât în 2015, dar mai
puţin decât se estimase la rectificarea din noiembrie. Prevăzător, preşe-
dintele Doroş şi-a dat demisia înainte să fie demis de premier ■ Prin
purtătoarea sa de cuvânt, Iohannis a recunoscut că l-a chemat la
Cotroceni pe Coldea, înainte ca directorul Hellvig să-l pună la dispoziţie
■ Băsescu se spală pe mâini: Dragnea, Voiculescu şi Năstase au fost
condamnati fără vreo intervenţie din partea mea. Păi mai era nevoie?
■ Salariul mediu nominal ajunsese în noiembrie 2006 la 3005 lei ■ Am-
basadorul Maior de la Washington îşi consumă energia vorbind... la tele-
fon cu feluriţi congresmani ■ Bogdan Stan e noul preşedinte al ANAF
■ Turbinele eoliene au acoperit - în timpul viscolului - un sfert din con-
sumul de energie al ţării ■ Pinalti a fost condamnat - în urma unei
înţelegeri cu procuratura - la trei ani închisoare în dosarul lui Blaga
■ Tăriceanu a primit cu satisfacţie vestea căderii lui Coldea - lucru pen-
tru care el a făcut demersuri hotărâte în ultimii trei ani.
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Săptămâna 3
(16 - 22 ianuarie)

■ Lovitură dură pentru Iohannis: Dragnea şi Grindeanu au fost
invitaţi la festivităţile de investitură ale lui Trump. E drept, vor participa
la nişte manifestări colaterale, dar Iohannis nu are acces nici la acestea,
decât prin intermediul ambasadorului României ■ Ghiţă continuă seria-
lul dezvăluirilor cu un nou episod - audio - în care prezintă facturile
originale ale excursiilor exotice petrecute de Coldea pe banii ASESOFT,
precum şi documentele false produse pentru a se justifica la o eventuală
verificare ■ Intrebările care îl măcinau pe Iohannis în legătură cu suste-
nabilitatea programului guvernamental şi cu sursele de finanţare şi-au
găsit un răspuns prompt în propunerea de buget care prevede reduceri
de până la 20% ale sumelor acordate...preşedinţiei şi altor câteva insti-
tuţii, între care SRI şi SIE! ■ În plus, Guvernul a decis anularea „Ordo-
nanţei Oprea” - cea prin care fostul vicepremier aflat temporar la
comandă cadorisea 47 dintre cei mai bine plătiţi functionari ai statului
(începând cu preşedintele) cu triplarea lefurilor ■ S-au negociat comisi-
ile de control ale SRI şi SIE ale căror şefii au fost „câştigate” de PSD
prin Ţuţuianu şi Weber. Băsescu a ratat şansa de a face parte ca membru,
reprezentanţii partidului său boicotând adunarea ■ Curtea Constituţio-
nală a declarat constituţională Legea dării în plată. Ultima redută a
bancherilor a căzut ■ În ultima sa scrisoare (a 8-a) Sebastian Ghiţă
susţine că Kovesi şi Coldea ar fi membri ai unui serviciu secret străin
dar partener. Care? ■ Preşedintele încearcă să-şi motiveze absenţa de
la festivităţile dedicate Zilei Unirii prin urgenţa unei întâlnirii cu Fede-
rica Mogherini. O fată de pe la UE... ■ Lui Ion Iliescu i s-a adus la
cunoştinţă trimiterea în judecată pentru „crime împotriva umani-
tăţii”(?!). La uşile Parchetului îl aştepta o haită de pseudojurnalişti aflaţi
acolo doar ca să se audă punând întrebări imbecile la care nu erau nece-
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sare răspunsuri ■ Curat ca lacrima! Comisia de anchetă interna a SRI
l-a găsit pe Coldea nevinovat de vreuna dintre acuzaţiile pe care i le-a
adus Ghiţă. Ca şi în 2005 şi 2014 ■ Dar, surprinzător, în loc să-şi reia
funcţia, prim adjunctul ar fi solicitat de bună voie trecerea în rezervă ■
Decizia a fost confirmată, sec şi fără comentarii, de catre Iohannis . În
schimb, acesta s-a lansat într-o digresiune teoretică pe marginea
amestecului politicii în servicii şi a serviciilor în politică - ceea ce
dovedeşte că recunoaşte, în sfârşit, această realitate ■ Ca un veritabil
şef al Opoziţiei, preşedintele ţării a criticat majoritatea parlamentară că
nu este mai binevoitoare şi mai înţelegătoare faţă de minoritate, aver-
tizând că roata se poate întoarce ■ Celălat membru al binomului
- Codruţa Kovesi - respinge cu hotărâre orice acuzaţie. Aproape că
spune că nici nu-l cunoaşte pe Ghiţă - afirmaţie riscantă, în condiţiile
în care Tăriceanu o trage de pe urma „nesincerităţii” ■ La un nou termen
al procesului Olguţei Vasilescu, procurorul de dosar a recuzat judecă-
torul ■ Europarlamentarul Laurenţiu Rebega s-a clasat pe ultimul loc
în clasamentul alegerilor pentru preşedinţia Parlamentului European.
Important a fost, însă, să participe ■ Doctoratul plagiat doar de 5% al
Codruţei Kovesi va fi analizat de o nouă comisie CNATDCU. Poate cu
mai mult succes... ■ Ministrul Justiţiei ia în consideraţie o graţiere doar
din motive umanitare şi de CEDO, iar nu politice, cum cred unii...
■ Traian Băsescu a fost audiat la Parchetul General în dosarul deschis
pe seama dezvăluirilor lui Ghiţă ■ Ministrul Finanţelor îşi face curaj:
nu va mai accepta presiuni din partea ambasadorilor în favoarea
firmelor străine controlate ■ Dragnea a plecat la Washington la festivi-
tăţile de instalare a lui Trump pe banii partidului şi nu pe ai Camerei
Deputaţilor, al cărei buget l-a tăiat chiar el... ■ Blitzkrieg! Informat de
iscoade le de la Servicii că Guvernul ar intenţiona să dea o mişelească
ordonanţă în favoarea „albirii” politicienilor prin amnistie şi graţiere,
felmareşalul Klaus von Siebenburg s-a năpustit cu blindatele sale AUDI
A8 asupra redutei Victoria, pentru a sugruma în faşă rebeliunea
pesedistă ■ Căprarul Grindeanu, singur la comandă în absenţa plu-
tonierului Dragnea, luat prin surprindere a capitulat, punându-i preşe-
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dintelui un scaun lângă al său şi lăsându-l să muştruluiască trupa
■ Preşedintele a început prin a invoca prezenţa în incintă a doi...elefanţi
invizibili (unii erau în stare să jure că era doar unul, extrem de vizibil)
care ar fi putut să provoace un dezastru mişcându-se necontrolat ■ Era
vorba, bineînţeles, despre cele două presupuse ordonanţe care s-ar fi
aflat pe o ordine de zi suplimentară, care de fapt nu exista ■ Sau cel
puţin aşa a pretins premierul ■ Coincidenţă sau nu, cele două hotărâri
erau în fază de proiect, pregătite pentru a fi puse în dezbatere publică
exact la ora şedinţei de guvern ■ După plecarea invadatorului,
Grindeanu a mărturisit că a aflat despre intenţia preşedintelui de a par-
ticipa la şedinţă de la sepepişti cu câteva minute înaintea atacului frontal
■ Mişcarea aceasta a preşedintelui a dat curaj opoziţiei din sistem care
s-a întrecut în a aduce argumente împotriva ideii de graţiere, respinsă
în bloc pe ideea că printre cei graţiaţi s-ar putea afla şi nişte persoane
indezirabile pentru gusturile susţinătorilor „statului de drept” ■ A fost
şi semnalul îndelung aşteptat de „tinerii frumoşi şi liberi” în pană de
activităţi curente, care s-au repezit cu zecile în stradă pentru a face ce
ştiu mai bine: să protesteze ■ Brusc, episodul Coldea a trecut pe planul
doi, în ciuda cumulului de nepotriveli: declarat nevinovat de comisia
de la SRI, în loc să fie repus în funcţie este trecut în rezervă, dar recom-
pensat cu o pensie de nabab ■ A fost un bun prilej pentru partenera sa
de la DNA să se dezică într-un fel de el, nemanifestând nici un regret şi
nici o compasiune, ba - mai mult - considerând că ea nu are nici o treabă
cu toată povestea asta ■ S-a repezit însă la gâtul ministrului Justiţiei,
acuzându-l că a ticluit ordonanţele blestemate noaptea, pe ascuns ■ Cert
este că profitând de absenţa lui Dragnea, şeful Opoziţiei a jucat ton-
toroiul pe masa Guvernului, pozând în apărătorul minoritarilor obijduiţi
de o majoritate abuzivă care ţine morţiş să golească puşcăriile ■ Coin-
cidenţă sau nu, când Iohannis se dădea mare la Guvern, la Piteşti Curtea
de Apel respingea cererea de suspendare a procesului casei obţinute ile-
gal în Sibiu ■ După demonstraţia de forţă a preşedintelui asupra unui
guvern timorat de masiva sa prezenţă, capii din Justiţie au prins curaj
şi au început să iasă la rampă veştejind proiectele de ordonanţă pe care
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nu au avut timp să le citească ■ Au făcut-o cu aplomb de politicieni,
deşi sunt doar funcţionari numiţi ai statului de drept ■ Între ei s-a făcut
remarcat procurorul general care a debitat cu multă naturaleţe o colecţie
de gogomănii între care cea mai flagrantă a fost aceea că statul (tot ăla
al lor) nu trebuie să manifeste nici o milă faţă de infractori ■ Şefa DNA
a uitat brusc şi de Ghiţă şi de Coldea, atacând la baionetă ordonanţele
care nu ar face altceva decât să o împiedice să lupte din toată puterea
cu corupţii ■ Alina Mungiu Pippidi, specialistă în domeniu, s-a mirat
de suspecta operativitate cu care au fost mobilizaţi antigraţioniştii din
stradă ■ Ambasadorul Klemm a fost convocat de Meleşcanu la Externe
(până acum întâlnirile acestea aveau loc la ambasadă) pentru a fi somat
ca atunci când are ceva de comunicat să o facă direct şi nu prin inter-
mediul presei ■ Este un veritabil eveniment: nici unul dintre predece-
sorii venerabilului ministru nu a avut curajul să le atragă atenţia
ambasadorilor exhibiţionişti asupra nerespectărilor sistematice ale statu-
tului diplomatic ■ Mai puţin vocal după alegerile din State, Hans
Klemm îşi pregăteşte bagajele pentru a fi lăsat la vatra democrată ■ În
acest timp, „penalul” Dragnea (care nu a fost acceptat de Iohannis la
parada de ziua naţională) cina la Washington, alături de Grindeanu, cu
Trump, care i-a asigurat că pentru el „ România este importantă”
■ Iohannis somează guvernul pe facebook să retragă proiectele de or-
donanţă, pentru că şefii din Justiţie i-au spus că ar fi fost făcute cu „dedi-
caţie”, special ca să le îngreuneze lor activitatea ■ Curtea de Conturi a
descins la Ministerului Finanţelor ca să lămurească problem „găurii”
de la buget a lui Cioloş ■ Codruţa Kovesi a cumpărat din banii personali
softul antiplagiat şi a constatat cu bucurie că în lucrarea sa de doctarat
nu este nici un cuvinţel copiat! ■ Asociaţia Presei Române (ASOPRO)
îi cere secretarului general al Comisiei Europene să spună clar care sunt
capitolele la care România a „regresat” determinând decizia de a nu i
se ridica MCV-ul nici anul acesta ■ Ioan Mircea Paşcu a fost reales
vicepreşedinte al Parlamentului European ■ Sâmbătă dimineaţa, pe la
ora 3, s-a declanşat un incendiu violent la cel mai cunoscut club de
„fiţe” din Capitală: Bamboo. Locul de întâlnire al interlopilor şi al
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băieţilor de bani gata ( şi al fetelor aferente ) a ars ca o torţă prăbuşindu-
se - nu înainte însă ca cei aflaţi acolo să reuşească să părăsească incinta
■ ISU a intervenit prompt cu toate mijloacele necesare, după lecţia în-
văţată la „Colectiv”. Cele circa 60 de victime au avut de suferit de pe
urma intoxicaţiei cu fum şi a fracturilor provocate de salturile în gol de
pe terasa clubului ■ Prima concluzie asupra cauzelor a fost că incendiul
s-ar fi datorat nerespectării normelor de siguranţă (clubul nefiind în po-
sesia tuturor avizelor de funcţionare - şi datorită unor amânări de
termene dispuse de guvernul Cioloş) ■ Apoi şi-au făcut loc suspiciuni
legate de o mână criminală, având în vedere ereditatea dubioasă a pa-
tronatului ■ Evenimentul a fost valorificat plenar de de către susţinătorii
antigraţierii care nu au întârziat să declanşeze mişcări de protest în mai
multe oraşe ■ În Capitală, însuşi preşedintele Iohannis nu a ratat ocazia
de a se afla în mijlocul manifestanţilor şi de a mărşălui alături de ei de
la Universitate spre Piaţa Victoriei ■ Observatorii au pus acest interes
pe seama speranţei că ar fi posibilă o repetare la indigo a reţetei de la
Colectiv care i-a oferit lui Iohannis nesperata ocazie de a scăpa de
Guvernul Ponta şi de a-l înlocui cu „guvernul său” tehnocrat ■ De data
aceasta sacrificiul - parţial - a fost făcut de o categorie de tineri mai
puţin „frumoşi” decât ceilalţi şi pe care nu se mai poate conta în aceeaşi
măsură ■ Incendiul de la Bamboo a avut darul de a modifica radical
agenda publică, făcând uitate dezvăluirile lui Ghiţă şi focalizând intere-
sul spre raţiunile suspecte ale proiectelor de ordonanţe contestate
■ Unicul canal media care a prezis participarea lui Iohannis la miting a
fost Agenţia AMOS News.

Săptămâna 4 
(23 - 29 ianuarie)

■ Când s-a întors din America, Dragnea a avut surpriza să-l
găsească pe Iohannis în fruntea noii mineriade: Iohaniada! ■ Ştirea dată
de Amos News la ora 14 s-a confirmat la ora 18 când, echipat într-o
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geacă roşie (să-l vadă lumea bine), dar şi cu o vestă antiglonţ pe
dedesubt (la solicitarea SPP-ului) Iohannis s-a postat în fruntea mani-
festanţilor din Piaţa Universităţii, îndrumându-i spre victorie (PIAŢA)
■ Nu a ratat ocazia să facă o declaraţie pentru presă în care s-a referit
la „gaşca” de politicieni penali care a pus gând rău Codului Penal ■ Cel
pe care ni l-a lăsat Cuza după Mica Unire din 1864 ■ Luni, în faţa unei
săli cu invitaţi de toate categoriile care aşteptau, în aula Muzeului de la
Cotroceni, un discurs dedicat aniversării Unirii, Iohannis s-a dezlănţuit
într-o filipică vitriolantă în care au fost puse faţă în faţă generaţia
politică progresistă de la 1864 şi cea coruptă de la 2016. Mesajul a cul-
minat cu anunţul-bombă al intenţiei preşedintelui de a declanşa proce-
durile pentru un referendum care să invalideze cele două mârşave
proiecte de ordonanţe ■ Se fac intense speculaţii pe seama dreptului
preşedintelui de a iniţia referendum pe teme minore şi pe posibilitatea
guvernului de a declanşa o procedură de suspendare pentru fapte con-
trare ordinii de drept ■ Dincolo de coincidenţa incendii- manifestaţii
politice, cauzele catastrofei de la clubul Bamboo rămân învălite în mis-
ter. Patronii susţin teoria unei mâini criminale, pentru că focul ar fi por-
nit dintr-o anexă nefrecventată. Organele de anchetă nu au putut începe
cercetările pentru că focarul a fost înnăbuşit târziu şi cu dificultate ■
Guvernul a făcut cunoscute cifrele proiectului de buget pe 2017, care
urmează sa fie supus aprobării parlamentului. Primul motiv de dispută
politică este faptul că că Apararea nu ar fi primit cei 2% promişi ■ Mica
Unire a fost sărbătorită la Iaşi în absenţa preşedintelui - plecat cu ne-
vasta la Bruxelles - şi a premierului - chemat de Dragnea să-i frece
ridichea pentru nerespectarea indicaţiilor de reducere a alocaţiilor
bugetare ■ La Bruxelles şi la Strasbourg preşedintele încearcă să-şi se-
curizeze proiectul de referendum prin susţinerea şefilor de la UE şi de
la CEDO. O altă măsură a fost aceea de a se alcătui un alai de jurna-
lişti-suporteri, luaţi pentru prima dată în avionul prezidenţial pe chel-
tuiala preşedinţiei ■ Şedinţa de guvern, ţinută într-un loc secret (ca să
nu afle propagandiştii lui Iohannis) s-a lăsat cu tăieri de sume de la cei
care fuseseră exceptaţi prin bunăvoinţa ministrului Viorel Ştefan. Până
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la urmă bani în plus vor primi doar Agricultura, Transporturile, Sănă-
tatea şi IMM-urile ■ Pentru prima dată în ultimii 12 ani serviciile secrete
nu obţin sumele suplimentare solicitate. Subiectul devine deja un motiv
de dispută dură între preşedinte şi Guvern: de la Bruxelles, acesta a
ameninţat că va interveni hotărât dacă aceste reduceri vor afecta sigu-
ranţa naţională! ■ Controverse aprinse pe tema referendumului, mai
ales după ce Iohannis a „cârmit-o” de la antigraţiere la anticorupţie în
textul întrebării, pentru că altminteri avea probleme constituţionale
■ Afirmaţiei făcute de Iohannis la Muzeul de la Cotroceni („Pentru mine
nici un preţ nu este prea mare!”) i-a răspuns ministra de Interne: 20 de
milioane va costa referendumul! ■ Europarlamentarii români au primit
funcţii în noile structuri ale PE: Puiu Paşcu, Viorica Dăncilă, Iuliu Win-
kler, Andi Cristea, Daciana Sârbu, Adina Vălean ■ Surprinzător, atât
Dragnea cât şi Grindeanu s-au declarat de acord cu ideea referendumu-
lui. Ba, mai mult, intenţionează şi ei să propună două, între care unul
pe ideea anulării imunităţilor - inclusiv cea prezidenţială ■ Doar 50 de
participanţi s-au mai strâns marţi seară în Piaţa Universităţii ca să con-
tinue protestele antigraţiere ■ De la Bruxelles, preşedintele ne dă vestea
cea mare: a vorbit dânsul cu cei de la CEDO şi a fost încredinţat că nici
vorbă de vreo amendă de 80 milioane de euro, din cauza condiţiilor din
puşcării ■ O tristă confirmare a situaţiei dezastruoase din penitenciare,
dar şi din justiţie: magnatul Dan Adamescu a murit, suferind de mai
multe boli, după refuzul repetat al instanţelor de a fi eliberat condiţionat.
Ca măcar să moară acasă...■ După zece ani de monitorizări, monitorii
de la Bruxelles au constatat, în sfârşit, că justiţia română a făcut pro-
grese ”ireversibile”. Dar nu suficiente pentru a se renunţa la „meca-
nism”. Poate la anul ■ Până atunci, exasperat, Tăriceanu propune să
renunţăm noi la monitori. Oricum, ce am putea pierde mai mult? ■ Aflat
tot la Bruxelles, Iohannis se împăunează cu realizările (vădit insufi-
ciente) „guvernului meu”, adică al lui Cioloş, căruia i s-ar datora
privirea binevoitoare din ultimul raport MCV ■ Audiat de comisia par-
lamentară, Eduard Hellvig s-a jurat cu mâna pe inimă că nu are „acope-
riţi” în politică şi justiţie. Poate prin presă... ■ Cât de spre Ghiţă,

22 /  AMOS News



directorul SRI recunoaşte că acesta şi-a petrecut vacanţele cu Coldea
■ Ba, s-a mai aflat că la unele dintre acestea a participat însuşi directorul
(pe atunci) George Maior ■ Oricum, nu din cauza asta bugetul SRI va fi
mai mic cu 9,4% decât anul trecut. Ci ca să se oftice Iohannis, cel atât
de îngrijorat de securitatea naţională ■ Dealtfel, acesta a şi clamat că
„cu securitatea nu te joci!”. Ştie asta de la socrul său de la Sibiu ■ Tot
de la Bruxelles preşedintele emite o altă cugetare: ”Democraţia nu se
poate măsura în bani!”, concluzionând: „Nu sărăceşte bugetul dintr-un
referendum!” ■ Deşi a renunţat la ideea consultării populare pe tema
antigraţierii, o ţine langa cu anticorupţia: vrea să întrebe poporul dacă
e de acord cu lupta cu corupţia şi corupţii. Ceva gen „mănânci calule
ovăz?” ■ La audierea de la comisia parlamentară, ca să dovedească fap-
tul că e om serios, Hellvig a venit cu patru geamantane de documente.
Secrete! ■ Procurorul general Augustin Lazăr, o persoană stimabilă dar
cu carenţe de logică şi cultură generală, prevesteşte cu seninătate „un
val de criminalitate cu terorism”, motiv pentru care nu se face să se
umble la codul penal taman acum. Poate mai încolo... ■ O scrisoare
mânioasă i-a trimis preşedintele primului ministru, în care îl certa pentru
îndrăzneala de a fi tăiat din bugetele iubitelor sale servicii secrete, pe
care le consideră ca parte a sistemului apărării şi, bineînţeles, securităţii
naţionale - în care este inclusă şi preşedinţia, la rândul său cu buget
afectat ■ Scrisoarea se încheie cu ameninţarea că Guvernul „va da
samă” în faţa CSAT ■ Ministrul Justiţiei, Iordache, va organiza o dez-
batere de două ore pe tema ordonanţelor, la care invitaţii vor avea la
dispoziţie câte cinci minute ca să-şi exprime opţiunile ■ De acolo de
unde este, Adrian Severin, un bun cunoscător al culiselor bruxeleze,
susţine că MCV-ul trebuia ridicat încă din 2010 şi că continuarea moni-
torizării constituie un abuz tolerat şi susţinut de Băsescu şi Macovei
■ Centrul de Resurse Juridice cere declasificarea de urgenţă a proto-
colului dintre Ministerul Public (Parchet) şi SRI, care a dat liber
agenţilor secreţi să mişune prin „câmpul tactic” al Justiţiei ■ În hora
dezbaterilor pe tema ordonanţelor a intrat şi ambasadorul canadian, care
s-a întâlnit cu „victima” Kovesi şi a mângâiat-o pe creştet insuflându-i
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puterea de a-şi continua opera ■ De când a fost convocat de Meleşcanu
şi muştruluit pentru amestecul nesimţit în treburile interne ale ţării, am-
basadorul american Klemm tace. Colac peste pupăză, protectoarea sa
Victoria Nuland a fost mătrăşită de admnistraţia Trump de la Departa-
mentul de Stat ■ Compania CATENA va da în judecată APC - un ONG
plătit din bani publici şi specializat în „jocuri anticoncurenţiale” - pentru
defăimarea brandului ■ Alina Bica a fost condamnată, în primă instanţă,
la trei ani şi jumătate închisoare cu executare pentru „favorizarea in-
fractorului” Simu ■ Familia Adamescu a declanşat o campanie inter-
naţională de demascare a României pentru asasinarea „prizonierului
politic” Dan Adamescu în odioasele puşcării româneşti ■ Ştiaţi de ce
nu poate să doarmă Angela Merkel? Tocmai l-a sunat pe prietenul
Iohannis să-i spună că este „preocupată” de „anumite demersuri”
privind justiţia!. Nu cea germană, ci cea română. A auzit, probabil ceva,
de la cineva...■ Grindeanu tocmai îşi freca mâinile de bucurie că a gătat
bugetul şi poate merge cu el la aprobare, la Parlament, când a primit şi
el un telefon. De la prietenul dnei Merkel, care i-a comunicat verbal (nu
prin SMS) că şedinţa CSAT care urma să valideze bugetele instituţiilor
din sistemul securităţii naţionale nu poate avea loc decât marţi! Ce atâta
grabă? - şi-o fizis ardeleanul de preşedinte, care a şi declarat că doreşte
să studieze cu mai multă atenţie cifrele ■ Ce reiese din proiectul lui
Grindeanu? Că s-au redus bugetele majorităţii instituţiilor, cu excepţia
Apărării (a primit, totuşi, 2%), Transporturilor, Agriculturii şi Sănătăţii.
Ba chiar şi DNA şi ÎCCJ... ■ Ministrul Iordache merge înainte cu ordo-
nanţele sale. Stă în cumpănă doar în privinţa modalităţii în care să fie
promovate. El ar prefera o asumare a răspunderii guvernului ■ Intră în
luptă şi Gigi Becali, cu experienţa sa de fost pacient al instituţiilor de
„reeducare” ■ Magnatul Dan Adamescu a fost condus pe ultimul drum,
la Bellu, de catre două neveste şi o fiică. Şi de miliardul (de euro) pe
care se vor încăiera moştenitorii ■ Armata suferă pierderi şi în timp de
pace: cinci studenţi de la Academia Tehnică au fost răniţi de un dispozi-
tiv exploziv pe care învăţau să-l folosească ■ Oricât de greu de crezut
ar părea, Dragnea spune că nu îi este prea clar ce vrea să facă guvernul
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cu ordonanţele. Pe el, oricum, nu-l interesează, pentru că cei „respon-
sabili” îi pot face oricând oricâte dosare doresc ■ Dosarul de corupţie
al Liei Olguţa Vasilescu a fost trimis de instanţă înapoi la DNA ca să
fie făcut cum trebuie. Dacă au cu ce ■ Instituţia respectivă dă un
comunicat în care afirmă că nu a existat nici un protocol secret între
Coldea şi Kovesi. Păi dacă era secret, cum să existe? ■ Fara să mai dea
declaraţii la presă (avertismentul lui Meleşcanu a avut efect) amba-
sadorul Klemm a făcut o vizită la Ministerul Apărării, ca să afle amă-
nunte despre buget ■ După o pauză de câteva zile, manifestaţiile de
protest împotriva proiectelor de ordonanţe pe justiţie au fost reluate în
Capitală şi în câteva alte oraşe din ţară. Protestatarii (pe care sursele îi
numără în funcţie de interes) cer renunţarea la cele două acte normative,
precum şi măsuri împotriva posturilor TV neprietenoase faţă de cererile
străzii ■ Protestele continuă să nu ţină cont de nuanţele măsurilor, iden-
tificând proiectele cu ideea generală a încălcării principiilor democraţiei
- nefiind însă prea clar care sunt acestea ■ Plecat în bejenie la Bruxelles
şi la Strasbourg pentru a cere susţinere în bătălia sa cu Guvernul,
Iohannis a avut surpriza să fie contrat chiar de CEDO, al cărei preşe-
dinte a recomandat graţierea ca soluţia potrivită pentru rezolvarea unora
dintre problemele din penitenciare ■ Guvernul nu renunţă, în ciuda pre-
siunilor străzii susţinute politic, iar ministrul Justiţiei a organizat chiar
o dezbatere la care au fost invitaţi 200 de reprezentanţi ai unor instituţii
şi organizaţii civice ■ Raportul MCV este criticat aspru de catre Asoci-
aţia Magistraţilor care constată că acesta favorizează sistematic DNA
şi ÎCCJ, pe care le laudă, dar nu bagă în seamă problemele cu adevărat
grave din justiţie în general ■ După vechiul şi bunul ei obicei Monica
Macovei secondată de Cristian Preda, a dat alarma la Parlamentul
European, strigând: „Hoţii! Vor să ne fure statul de drept!” ■ Ministerul
Finanţelor a redus plafonul pentru „Prima Casă” cu 15%, dând prioritate
caselor noi. 
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Săptămâna 5
(30 ianuarie - 05 februarie)

■ Răbdător, ministrul Iordache a suportat nu doar aiurelile cu
care au venit la dezbaterea pe tema ordonanţelor unii dintre invitaţi, dar
şi cererile insistente de a-şi da demisia. Deşi nu şi-a făcut cunoscute in-
tenţiile, Iordache a dat asigurări că nici un om politic nu se va afla
printre cei graţiaţi, dacă se adoptă ordonanţa ■ Tot mai mulţi specialişti
în economie se îndoiesc de valabilitatea proiecţiilor guvernamentale
asupra creşterii economiei. Nici vorbă de cei 5% vehiculaţi de
Grindeanu în construcţia bugetului, cele mai multe estimări variind în
jurul a 3% ■ Guvernul acordă gratuitate la transportul pe calea ferată
studenţilor. O măsură care costă vreo sută de milioane ■ Circ fără ani-
male: Consiliul General a decis că la Globus nu vor mai avea loc spec-
tacole cu dresuri de animale. Cele existente vor fi pensionate şi
repartizate pe la diferite grădini zoologice ■ Inspectorii ANAF au făcut
o constatare cel puţin interesantă: profesorul Iohannis nu a plătit nici
un leu impozit pentru banii încasaţi din meditaţiile la fizică din care şi-
a cumpărat şase case (inclusiv cea cu probleme în justiţie) ■ Vineri
preşedintele ar fi vorbit la telefon (nu s-a precizat cine a sunat) cu can-
celarul Angela Merkel care l-ar fi asigurat de deplinul său sprijin în
lupta anticorupţie. Un gest nobil, având în vedere cît de ocupată este cu
migranţii proprii ■ Curtea de Conturi a elaborat rapoartele publice pe
anul 2015 şi raportul de activitate pe 2016. Urmează informaţii cel puţin
spectaculoase despre cum şi cât se mai fură în ţara asta de la statul de
drept ■ Surse din SPP au confirmat pentru AMOS News că la mani-
festarea de protest din Piaţa Universităţii la care a participat, pe sub de-
acum celebra geacă roşie, Iohannis purta vestă antiglonţ. Ca să se apere
de corupţi... ■ Aşteptat cu legitim interes „meciul” dintre preşedinte şi
premier de la CSAT s-a încheiat cu un scor„nul”: nici Grindeanu nu a
modificat sumele acordate „copiilor de suflet” ai preşedintelui (servici-
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ile!), dar nici preşedintele nu a blocat bugetul ■ S-a mulţumit doar să
să atragă atenţia asupra dificultăţii de a fi realizat ■ Fericit că a scăpat,
Grindeanu a convocat o şedinţă de guvern de seară pentru a definitiva
forma în care bugetul va merge la Parlament ■ Referendumul lui
Iohannis este în pericol: nu va mai avea obiect, pentru că guvernul a re-
nunţat la ordonanţa de urgenţă şi va merge pe un proiect de lege cu
graţierea ■ Atenţia protestatarilor se focalizează acum pe modificările
Codului Penal. Calul de bătaie rămâne abuzul în serviciu, fără de care
procurorii cred că vor rămâne şomeri şi care va fi promovat tot prin or-
donanţă ■ Adică formula identică prin care fostul ministru Prună a mai
operat nişte modificări impuse de Curtea Constituţională ■ Prima
instanţă l-a achitat pe Ludovic Orban de acuzaţiile din dosar ( banii so-
licitaţi lui Urdăreanu pentru a-şi face campanie electorală la TV), ceea
ce i-a dat ocazia Alinei Gorghiu să condamne aspru procurorii (DNA)
care l-au anchetat ■ A avut termen la instanţă şi Dragnea, în dosarul
nevestei (care a cerut să fie judecată în lipsă), dar procesul său a fost
amânat din...lipsă de apărător! ■ Nostalgicii protestelor s-au strâns şi
marţi seara în Piaţa Universităţii (doar vreo sută) spre marea bucurie a
televiziunilor de ştiri ameninţate să rămână fără principalul subiect.
Chiar cu riscul de a fi amendate de CNA, cum s-a întâmplat cu România
TV şi cu B1TV ■ Într-un editorial Adrian Năstase se întreabă dacă cei
2% pentru Apărare vor susţine industria naţională producătoare de
echipamente militare sau vor contribui la creşterea PIB-ului Statelor
Unite şi Germaniei? ■ Situaţie confuză în speţa impozitelor plătite de
preşedinte pentru banii încasaţi pentru meditaţii la fizică. O anchetă
(neasumată de ANAF)nu a identificat nici o plată la Primăria Sibiului,
în timp ce un comunicat ritos al Preşedinţiei spune că Iohannis şi-a achi-
tat toate obligaţiile către stat! ■ Primăriţa dă o veste bună călătorilor cu
RATB: vor avea acces liber la internet în toate mijloacele de transport
în comun ■ Ministrul Energiei, Toma Petcu, a fost internat de urgenţă
în spital, suspect de leucemie ■ Bomba zilei explodează la ceas de seară,
după şedinţa de Guvern seminocturnă: Executivul are prima manifestare
de autoritate şi adoptă mult contestatele ordonanţe de urgenţă care intră
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în vigoare odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial! ■ A fost, poate,
cea mai turbulentă şi mai agitată zi de la demisia lui Ponta încoace.
Zvonul intenţiei de adoptare a ordonanţelor în şedinţa de guvern de
seară a încins spiritele, protestatarii începând să se adune în Piaţa Vic-
toriei încă de dupăamiază şi înmulţindu-se pe măsura trecerii timpului
■ Politicieni de la USR şi Turcescu de la PMP s-au aflat în primele rân-
duri, scandând lozinci antiguvernamentale ■ Ceea ce a pus gaz pe foc
a fost conferinţa de presă de la Guvern în care ministrul Iordache a
anunţat adoptarea buclucaşelor ordonanţe. Şeful Justiţiei a dorit să fie
ferm şi nu a reuşit decât să fie penibil, răspunzând în dodii la întrebările
tendenţioase ale jurnaliştilor însetaţi de sînge ministerial ■ Replica sa
„Altă întrebare” va rămâne de pomină ■ Iohannis a luat foc şi a postat
pe facebook un comunicat îndurerat în care anunţa doliul democratic
după nefericitul stat de drept încăput în ghearele „găştii de penali” îm-
potriva cărora este decis să lupte până la ultima suflare ■ Dimensiunile
gafei guvernamentale s-au văzut mai clar a doua zi când au început să
sosească (după reţeta din 2012) semnalele externe de „îngrijorare”
■ Iohannis s-a dus glonţ la CSM ca să stabilească strategia sesizării
Curţii Constituţionale împreună cu o parte dintre membri decişi şi cu
alţii timoraţi ■ La Parlament au avut loc mici piese puse în scenă de
tinerele talente de la USR în regia lui Nicuşor ■ Cuprinşi de remuşcări
senatorii au respins procedura de urgenţă pentru proiectul privind
graţierea ■ Singurul reprezentant al Puterii care a părut că şi-a păstrat
cumpătul în această criză a fost Tăriceanu, acesta încercând - tardiv -
să explice presei la ce se refereau, în esenţă, ordonanţele, dar nimeni
nu mai era dispus să înţeleagă ■ În avântul său belicos, Iohannis ar fi
vrut să se ducă peste Ciorbea cu vestea că „Poporul e supărat”, dar Avo-
catul s-a grăbit să anunţe că speţa nu e de competenţa sa ■ Pe fondul
acesta de balamuc s-a găsit şi Băsescu să anunţe că intenţionează să re-
nunţe la şefia PMP, revenind însă asupra ştirii cu precizarea că va preda
ştafeta „treptat”. Unuia ca el! ■ A simţit probabil că e rost de ceva aran-
jamente favorabile în toiul crizei ■ Păstrându-şi bunele obiceiuri, am-
basadorul Klemm l-a convocat pe Grindeanu la ambasadă ca să se
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sfătuiască. A considerat, probabil, că e un loc mai sigur decât Palatul
Victoria ■ În faţa sediului Guvernului protestatarii au început să se
strângă încă de dimineaţă şi s-au înregistrat trânte sporadice între jan-
darmi şi nişte protestatari mai hotărâţi ■ Adept al dialogului, Iohannis
i-a trimis o scrisoare lui Grindeanu în care îi cerea să retragă ordo-
nanţele. Putea să o facă şi cu un SMS... ■ Gheorghe Iancu, fost Avocat
al Poporului, a dat puciştilor o veste proastă: Curtea Constituţională nu
poate anula o ordonanţă de urgenţă ■ A fost, poate, cea mai neagră zi a
actualului exerciţiu democratic... ■ Un post scriptum: anunţul demisiei
Aureliei Cristea din PSD pus de pe facebook a primit un like fabulos
din partea unui comisar european: Corina Creţu! ■ Cu un tupeu incred-
ibil, Iohannis iese în faţa ţării şi acuză Internele că nu au fost în stare să
protejeze participanţii la o manifestare nu doar neautorizată, dar şi
susţinută prin participare directă chiar de el ■ Evenimentele de miercuri
seara sunt întoarse pe toate feţele de comentatorii din studiouri, accentul
punându-se, într-un deplin avânt justiţiar, pe „efectele colaterale” -
câţiva fotografi amatori aflaţi în locul nepotrivit şi la momentul
nepotrivit au suferit corecţii din partea jandarmilor ■ Ca un adevărat
dascăl, Iohannis i-a cerut ministresei Dan să-i explice „în scris” de ce
nu au fost protejaţi participanţii oneşti la proteste ■ Expresia cea mai
convingătoare a statului poliţist (zis şi „de drept”) care se construieşte
sub oblăduirea „organelor” protejate de Iohannis este descinderea
procurorilor DNA la cabinetul ministrului Iordache, de unde au luat
„corpurile delicte” - ciornele ordonanţelor ■ Nefericitul autor al slo-
ganului „altă întrebare!” şi-a delegat, pentru zece zile, responsabilităţile
unui secretar de stat ■ După ce miercuri nu s-a ştiut nimic de ei, Drag-
nea şi Grindeanu au reapărut joi cu forţe sporite. Unul pentru a explica
- destul de neconvingător - că măsurile din ordonanţă nu-l privesc, iar
al doilea ca să dea asigurări că Guvernul merge înainte, având de re-
zolvat alte 12 măsuri din programul de guvernare ■ Când o navă dă
semne că îşi pierde flotabilitatea, primii care o părăsesc sunt cei de cali-
tatea ministrului Jianu, de la IMM-uri, care şi-a dat demisia în semn de
...protest! ■ Mare mister, mare: cine i-a adus pe derbedeii violenţi în
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piaţă? De ce trebuia să îi aducă cineva? Această categorie de „tineri fru-
moşi şi liberi” trag - vorba românului - ca muştele la...miting! ■ Ei sunt,
dealtfel, tradiţionala masă de manevră a oricăror mulţimi ■ La Brux-
elles, părerile sunt împărţite: popularii cer anularea ordonanţelor, în
timp ce socialiştii vor trimiterea la Bucureşti a unei misiuni care să ana-
lizeze situaţia ■ Preşedintele a sesizat Curtea Constituţională cu privire
la conflictul instituţional. Nu cel dintre el şi Dragnea, ci dintre Guvern
şi Parlament şi restul lumii. Conflict pe care el, ca mediator consti-
tuţional, l-a adus la cea mai înaltă temperatură ■ Preşedintele a lansat
strigătul de luptă al iohaniştilor: „Jos...mîinile de pe Codruţa!” Adică
DNA ■ Procurorul general Lazăr, omul cu cea mai mare leafă din
justiţie, se teme de o eventuală contopire a DNA cu DIICOT, care i-ar
putea afecta veniturile ■ Gelos pe popularitatea Codruţei, Lazăr ar vrea
şi el să se afirme. Nu prea îl ajută însă nici faţa de băiat de la ţară şi nici
intelectul de fără frecvenţă. Marea lovitură pe care a încercat să o dea
pentru a intra şi el în graţiile prezidenţiale a fost...ruperea relaţiilor
diplomatice cu Ministerul Justiţiei prin rechemarea procurorilor detaşaţi
ca secretari de stat pe lângă Iordache. Ca să-i facă în ciudă! ■ Aflat şi
el în umbra lui Klemm, reprezentantul diplomatic al Marii Britanii,
Brumell, crede că se remarcă dacă se întîlneşte cu zeiţa anticorupţiei şi
dă de veste despre eveniment doar pe facebook (ca să nu-l ia Meleşcanu
la ochi).Suntem curioşi dacă ambasadorul nostru la Londra, Mihalache,
are şi el întâlniri cu procurori de-ai Majestăţii Sale ■ Rămaşi fără funcţii
unii membri au găsit momentul potrivit ca să facă niţică vâlvă în jurul
lor demisionând din PSD (nu însă şi din confortabilele fotolii de parla-
mentari). Cică o fac ca un gest de onoare ■ Ciorbea regretă că s-a repezit
ca fata mare la măritat zicând că ordonanţele nu sunt de nasul lui de
Avocat al Poporului. Acum nu mai pridideşte să găsească motive pentru
a o reclama la Curte ■ Din puţul gândirii personajului Lazăr: „O lege
nu poate să ignore punctul de vedere al specialiştilor!”. El fiind unul
dintre ei. Dar unul pus să aplice, nu să facă legi ■ Excitaţi la culme de
ce se întâmplă pe la manifestaţii, trimişii speciali ai televiziunilor fac
concurs de numărat participanţii după criterii împrumutate de la Pris-
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tanda ■ Şeful SRI a fost chemat din nou la Comisia de control ca să
spună cum au informat specialiştii săi prin SMS pe cei ai Internelor,
despre participarea la miting a suporterilor lui Molotov ■ Bugetul e
dezbătut în viteza a patra la Parlament. Cuvântul de ordine este: „Alt
amendament!”. Care, bineînţeles, e respins ■ Avem şi noi, în sfârşit, un
terorist, ca să poată cere SRI o suplimentare de buget. Doar că e în Ger-
mania... ■ Din nou despre geniul Parchetului General. Zice acelaşi
Lazăr, despre publicul televiziunilor: „Populaţii precare din punct de
vedere intelectual!”. Uite cine vorbeşte! ■ Băiat corect, Iordache îşi
asumă conţinutul ordonanţelor. Nici nu ar putea altfel: procurorii au pus
deja mâna pe „document” - ciornele din biroul lui ■ În Malta, Iohannis
îşi informează colegii că „Romania are o situaţie complicată”. Dar din
fericire, adaugă preşedintele, „oamenii mei sunt în stradă”. Ca să o sim-
plifice ■ Când Financial Time se referă la un „procuror local dur şi con-
troversat” la cine vă gândiţi? Nu cumva la... Luaţi mâinile de pe
Cruduţa! ■ Iohannis a anunţat că vrea să se adreseze „găştii penale” din
Parlament pe 7 februarie. N-ar fi exclus să-i asculte cuvântarea doar cei
de la PNL şi USR ■ N-o să vă vină să credeţi ce spune acum Băsescu:
„Procurorii nu trebuie să cenzureze Guvernul!”. Păi cine i-a învăţat şi
i-a antrenat? ■ Finalul de săptămână a găsit Piaţa Victoriei într-o stare
de excitaţie majoră. Protestul a început să se transforme într-un festival
stradal politico-artistic, la care au participat şi copii, alături de părinţii
lor ■ Sâmbătă emoţia a domnit până la prânz, când fusese anunţată o
şedinţă de Guvern în care urma să se hotărască soarta Ordonanţei. Cu
o întârziere de vreo zece minute faţă de ora programată, premierul a
făcut anunţul cel mare (dezvăluit, nesportiv, de Tăriceanu, la un post
TV prietenos): Ordonanţa va fi abrogată în şedinţa de Guvern de du-
minică! ■ Abrogată sau prorogată - a bâlbâit ceva premierul ■ Iar minis-
terul şi ministrul Justiţiei urmau să-şi asume responsabilitatea - nu
răspunderea. Cei mai inteligenţi au bănuit că formula ar putea să as-
cundă demiterea sau demisia lui Iordache, ţapul ispăşitor al daravelei ■
Vestea, oricât de bună şi de aşteptată, nu putea însă să strice bucuria
protestului, care a continuat până târziu, în noapte, spre marea satisfacţie
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a televiziunilor, prezente cu căţel şi cu purcel la locul crimei ■ Iar
protestul(?!) a fost reluat a doua zi, pe fondul unei vremi favorabile, în
aşteptarea confirmării deciziei propriuzise ■ Care a venit pe la prânz
când guvernul a dat ordonanţa de abrogare şi a trimis-o la Monitorul
Oficial ■ Neîncrezătorii au rămas înă pe loc, frustraţi de abandonarea
spectacolului de succes ■ Pentru ca lucrurile să fie „rotunde” Guvernul
a desecretizat şi stenograma şedinţei în care cabinetul Cioloş a promul-
gat Ordonanţa sa de Urgenţă care a modificat un număr de articole ale
Codului Penal, sesizate de Curtea Constituţională, dar fără tămbălăul
de acum. Dar şi fără tertipurile aferente celei actuale ■ „Fanii” preşedin-
telui, care au înghiţit cu noduri show-urile nu au ratat ocazia sa-i facă
o demonstraţie practică lui Iohannis, la Palatul Cotroceni, neonorată
însă de şeful statului care şi-a luat un weekend liber ca să vadă ce se
mai întâmplă pe la casele sale din Sibiu ■ O veste bună la sfârşit de
săptămână: după trei zile de dezbateri în comisii, bugetul pe 2017 a fost
aprobat şi urmează să fie supus aprobării plenului.

Săptămâna 6
(06 - 12 februarie)

■ Proiectul de buget a ajuns la Parlament. Premierul spară ca
adoptarea să aibe loc cât mai curând pentru a recupera din întârzierea
provocată de tergiversările lui Iohannis şi de criza ordonanţelor
■ Grindeanu şi-a exprimat disponibilitatea de a avea o discuţie cu
preşedintele pentru a găsi căi de detensionare a situaţiei prezente ■ Adep-
ţii PSD au început să acţioneze în replică, manifestând pentru a doua zi
consecutiv în faţa Palatului Cotroceni, cerând demisia preşedintelui
■ În Piaţa Victoriei a continuat pentru a şaptea zi manifestaţia antigu-
vernamentală. Protestatarii cer demisia guvernului, dar ştiu că va fi im-
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posibil să impună unul al opoziţiei ■ Opoziţia îşi încearcă, totuşi,
norocul, cu o moţiune de cenzură „onorifică”, ale cărei şanse de reuşită
tind spre zero ■ Parchetul a început urmărirea penală împotriva huli-
ganilor care au întinat nobila manifestaţie din Piaţa Victoriei cu cock-
tailuri Molotov ■ Dar procurorii şi-au luat luat la întrebări şi colegii
detaşaţi la Ministerul Justiţiei şi retraşi de vigilentul Lazăr, pe care îi
acuză de...redactarea ordonanţelor! ■ Şefii „penali” de la Parlament au
acceptat solicitarea lui Iohannis de a cuvânta marţi în faţa plenului re-
unit. Acesta si-a invitat fanii pe facebook să-l urmărească, pentru că alt-
fel nici nu ştiu ce vor pierde ■ Aflat la Bruxelles Meleşcanu a fost
informat că întâlnirea programată cu Stoltenberg la NATO nu va mai
avea loc. Fără nici o altă explicaţie...■ Nicuşor a devenit vedetă pe
youtube cu înregistrarea unei conferinţe de presă în care nu ştie să
răspundă la întrebarea despre motivul opoziţiei faţă de ordonanţele gu-
vernamentale ■ Unul dintre colegii săi de la USR a fost surprins dor-
mind în timpul lucrărilor parlamentului ■ Grindeanu este cam confuz
în privinţa măsurilor care vor fi luate în cazul lui Iordache. Va fi demis
sau îşi va da demisia , cam aşa ceva ■ Guvernul nu are de ce să demi-
sioneze - au decis Dragnea şi Tăriceanu, care vor pune la punct un nou
acord între PSD şi ALDE ■ Dragnea vede manifestaţia de la Cotroceni
ca pe un bulgăre de zăpadă care va începe să se rostogolească necon-
trolat ■ Tăriceanu i-a scris lui Iohannis cerându-i să nu mai incite lumea
la noi manifestaţii ■ Ţuţuianu a cerut SRI să ancheteze implicarea unor
companii multinaţionale la organizarea protestelor ■ Nicuşor a des-
coperit prin forţe proprii un principiu necunoscut încă al democraţiei:
cine greşeşte trebuie să plătească! ■ Show prezidenţial la parlament.
Cu derogări de la protocol ( şefii Camerelor nu l-au aşteptat pe preşe-
dinte la intrare, membrii Guvernului au absentat in corpore, iar am-
basadorii nu au fost invitaţi) dar cu un preşedinte fălos, venit să-şi
savureze victoria în chiar bârlogul inamicului ■ „Naţiunea e în alertă!”
- a proclamat cu voce cavernoasă musafirul autopoftit. „E vie şi neli-
niştită!” - a mai adăugat el, continuând cu o întrebare hamletiană: „Ce
e de făcut?” ■ Răspunsul - aşteptat cu emoţie şi nelinişte, l-a dat tot el:
„Retragerea Ordonanţei 13 este, cu siguranţă, prea puţin. Alegerile an-
ticipate, în această fază, sunt însă prea mult!”. De la pupitrul la care
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stăteau preşedinţii Camerelor s-a făcut auzit un oftat de uşurare, aceştia
crezând că preşedintele a renunţat la luptă. Nici gând! ■ Invitatul abia
declanşa atacul decisiv. „Aţi câştigat! Guvernaţi şi legiferaţi! Dar nu
oricum!”. A fost faza la care asistenţa s-a subţiat brusc, prin părăsirea
sălii de reprezentanţii Alianţei, interpelaţi ironic de la tribună: ”Aţi
obosit deja? Ghinion!” ■ După ce a evocat plin de emoţie „imaginea
splendidă a telefoanelor iluminate” din Piaţa Victoriei şi-a prezentat
obiectivele: dacă lucrurile nu se vor îndrepta, va invita partidele la con-
sultări pentru a vedea ce măsuri sunt de luat şi, oricum, va convoca refe-
rendumul care să răspundă la întrebarea dacă Guvernul este în stare să
lupte cu corupţia sau nu...■ După ce preşedintele a părăsit Parlamentul,
gazdele au făcut declaraţii. Dragnea: „Aşteptam să spună că va lăsa gu-
vernul să guverneze”. Tăriceanu: „Vine la parlament să ne dea lecţii!”
■ Una peste alta, observatorii au remarcat faptul că Iohannis a dorit să
dea o aparenţă de atitudine ponderată şi - eventual - constructivă, fără
a renunţa însă la aroganţele de circumstanţă ■ A fost rezultatul unui cal-
cul realist în urma căruia preşedintele a înţeles că nu mai poate impune
o soluţie extremă de genul celei de după Colectiv. A fost, probabil, şi
rezultatul discuţiilor pe care le-a avut cu principalul său sfătuitor, am-
basadorul american, cel care nu are nici un interes să-şi şubrezească o
poziţie şi aşa slăbită de schimbările de la el acasă, prin girarea unei situ-
aţii de criză ■ Un alt şoc al zilei a fost decizia Curţii Constituţionale
referitoare la conversia creditelor în franci. Spre satisfacţia guverna-
torului Isărescu, Curtea a respins cererile debitorilor care mai pot acum
doar să negocieze cu băncile ■ Vântul tăios a subţiat rândurile mani-
festanţilor din Piaţa Victoriei care nu sunt satisfăcuţi de soluţia propusă
de cei vinovaţi de criză ■ Le-a subţiat şi pe cele ale susţinătorilor gu-
vernului, adunaţi la Cotroceni pentru a cere demisia preşedintelui lipsit
de echidistanţă ■ Odată cu anularea celor 102 taxe, taxa auto nu mai
poate fi recuperată pe cale amiabilă de la stat. Ci va fi returnată eşalonat,
în cinci ani ■ Continuă anchetarea - considerată abuzivă de catre cei
cercetaţi - a celor implicaţi în redactarea Ordonanţei 13 de către DNA
■ Parlamentul a aprobat Proiectul Bugetului de Stat pe 2017. Aşa cum
l-a prezentat Guvernul. Adică fără amendamente ■ Reversul medaliei:
preşedintele Iohannis a făcut o baie de mulţime destul de neplăcută în
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faţa Cotrocenilor unde a încercat să intre în dialog cu „ceilalţi” protes-
tatari, care s-au adunat să-l „omagieze” pentru a patra zi consecutiv. În-
conjurat de sepepişti, nu a reuşit să închege dialogul dorit cu mulţimea
care a înfruntat vremea nefavorabilă pentru a-l sancţiona pentru com-
portamentul său părtinitor şi ostil ■ Oamenii nu au dorit să discute cu
el, preferând să-l huiduiască şi să-i ceară demisia. Au refuzat şi ceaiul
oferit de preşedinte care a încercat şi să-i trimită acasă pe motiv de
vreme rea ■ Dacă la Cotroceni nu erau decât vreo 500 de manifestanţi,
în Piaţa Victoriei s-au strâns câteva mii, angrenaţi în spectacolul lu-
miniţelor de telefon care l-a emoţionat pe Iohannis ■ Cu siguranţă că
nu a fost una dintre cele mai bune zile ale titularului de la Cotroceni.
Curtea Constituţională a respins sesizarea pe conflict instituţional făcută
de preşedinte şi CSM, cu majoritate de voturi. Dacă Livia Stanciu era
preşedinte, cum a dorit cel care a trimis-o acolo, poate că lucrurile ar fi
stat altfel. A mai rămas de rezolvat sofisticata sesizare a lui Ciorbea
■ Tot astăzi a eşuat şi prima moţiune de cenzură a Opoziţiei. Chiar dacă
era din capul locului lipsită de şanse, a prilejuit măcar evoluţia artiştilor
de la USR cu scenetele lor comice şi schimburile de replici acide dintre
foştii parteneri din D.A. - Băsescu şi Tăriceanu ■ Moţiunea a avut doar
161 de voturi, fără de cele 233 câte erau necesare ■ O pană de curent
care a lăsat în întuneric nordul Capitalei i-a făcut pe protestatari să
creadă că era mâna lungă a Guvernului. N-a fost ■ Cu totul şi cu totul
întâmplător în ziua în care Dragnea a depus la instanţă cererea de rec-
tificare a a sentinţei sale a apărut şi motivarea condamnării în dosarul
Referendumului ■ O ştire de senzaţie a fost şi aceea a excluderii
Cameliei Bogdan din magistratură pentru un conflict de interese (pe
când judeca dosarul ICA încasa nişte bani de la Ministerul Agriculturii).
Camelia Bogdan, acuzată recent şi de Băsescu, a făcut parte din „plu-
tonul de execuţie” delegat de Livia Stanciu să-l lichideze pe Voiculescu
■ Tăriceanu a sesizat Curtea Constituţională pentru conflictul insti-
tuţional dintre Guvern şi Parchet (apropo de „ruperea relaţiilor” de către
Lazăr) ■ Şi pentru ca tacâmul evenimentelor să fie complet, s-au produs
şi două cutremure - unul de 4,5 şi altul de 5 grade Richter ■ Dialog la
distanţă între pieţe: continuă manifestaţiile din Piaţa Victoriei - îm-
potriva Guvernului şi de la Cotroceni - împotriva preşedintelui. Şi unii
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şi alţii, manifestanţii reclamă demisii ■ A venit şi cea aşteptată: Florin
Iordache a anunţat că abandonează benevol, sub presiunea străzii,
funcţia de ministru al Justiţiei, după ce nu a reuşit să convingă că mă-
surile pe care le-a luat erau bune şi necesare ■ „Povara” a fost preluată,
interimar, de Ana Birchall, al cărei angajament hotărât sugerează că se
aşteaptă (doreşte) să schimbe portofoliul iniţial cu acesta ■ Şoc şi ne-
dumerire în tabăra „antigraţiere”, după decizia Curţii Constituţionale.
Promotorilor sesizării (preşedintele şi CSM) nu le vine să creadă ce cred
Dorneanu şi majoritatea din CC: că nu există un conflict instituţional ,
când ei îl văd cu ochiul liber. Judecătorii consideră însă că Parchetul
General, ca înstituţie subordonată, nu se poate afla în conflict cu Gu-
vernul, cum credea Lazăr când şi-a rechemat „ambasadorii” - secretarii
de Stat ■ Ambasadorul rus Valeri Kuzmin speră că societatea
românească va fi suficient de matură ca să iasă din impasul creat de
această „problemă minoră”. Ai noştri o văd majoră ■ În termeni
asemănători se exprimă şi Ministerul de Externe de la Moscova care
reproşează românilor că în loc să-şi lămurească propriile probleme
s-au cantonat într-o isterie antirusească ■ Tăriceanu laudă Academia
Română pentru că în acest moment critic pledează pentru unitate naţio-
nală. Şi, implicit, pentru interesul naţional. Parcă am mai auzit cândva
termenul ăsta... ■ În şedinţa de guvern s-a decis crearea Fondului Su-
veran de Dezvoltare şi Investiţii, pentru administrarea eficientă a par-
ticipaţiilor statului. Am mai auzit de intenţia asta de câteva ori, dar nu
şi de eficienţa ei. Mai ales la stat ■ A fost alocată pentru 2017 suma de
50 milioane pentru programul „Prima Maşină” care anul trecut nu a
prea avut succes ■ 13 noi medicamente - majoritatea anticancerigene -
au fost adăugate pe lista de compensate şi gratuite ■ Isărescu nu crede
că ţinta de creştere economică de 5,2% asumată de Guvern pentru acest
an va fi atinsă, mai ales din cauza tulburărilor actuale. Aceasta va fi
maxim 5%, dacă lucrurile se calmează cât mai curând ■ După doar 24
de ore de la numire, Grindeanu a fost nevoit să o dea afară pe
vicepreşedinta ANSVSA Ionica Sfetcu, după ce a aflat că are mai multe
dosare pentru luare de mită! ■ În decembrie, salariul mediu pe
economie a fost de 2016 lei ■ Manifestaţiile de protest au intrat într-un
soi de inerţie: la Cotroceni, oamenii vin la ora 17 şi pleacă la 20, după



ce scandează „Jos Iohannis!”, în timp ce la Victoria ajung mai devreme
şi se răspândesc pe la miezul nopţii, după ce se expun ultimele găselniţe
grafice ■ Iordache pretinde că ar fi mers în mijlocul demonstranţilor şi
ar fi constatat că aceştia nu prea ştiu la ce se refereau ordonanţele sale
■ La predarea ştafetei către Birchall a reuşit să mai aibe umor, adresând
gazetarilor celebra sa replică: „Altă întrebare?” ■ Tăriceanu va fi trimis
în judecată pentru mărturie mincinoasă. A zis că nu-i cunoaşte pe nişte
indivizi pe care poate că îi uitase de când nu i-a mai întâlnit - vreo zece
ani. Procurorii cer o pedeapsă drastică pentru că, spun ei, de la minciună
la furt nu e decât un pas. Uneori... ■ Plină de entuziasm, Ana Birchall
lucrează concomitent la două ministere, vrând să convingă că nu e cazul
să se caute un alt candidat pentru Justiţie. Şerban, de pildă...■ Dragnea
le cere parlamentarilor să aprobe cât mai repede Ordonanţa 14, care an-
ulează Ordonanţa 13. Dacă tot n-a fost să fie...■ După întâlnirea ratată
cu protestatarii de la Cotroceni, de atitudinea lor, Iohannis a intrat în
„silenzio stampa”. Probabil că nu o să dureze mult, pentru că abia a
prins gustul vorbirii ■ De fapt, ca să-i treacă supărarea provocată de
ordonanţa 13, s-a dus puţin la schi, în Munţii Sebeşului, pe domeniul
schiabil Şurianu ■ A 13-a zi de manifestaţii din Piaţa Victoriei a adunat
un număr record de participanţi. Ca duminica ■ Extrem de critic la
adresa lui Iohannis, Băsescu spune că acesta nu ar fi trebuit să „toarne
gaz pe foc”, iar prezenţa lui în mijlocul manifestanţilor a fost o eroare
care putea să-l coste scump, în condiţiile în care protestul era neautorizat
■ Tot el spune că Codul Penal trebuie revizuit, chiar dacă acest lucru
nu este pe placul unor manifestanţi şi că puterea de care beneficiază
DNA încalcă drepturi fundamentale ale omului ■ Se înteţesc criticile
din presa străină la adresa DNA şi a „statului în afara legii” care a
devenit România. The Times publică un editorial dur în care se afirmă
că anticorupţia a devenit o armă politică şi că Marea Britanie nu ar tre-
bui să asiste pasivă acest periculos fenomen ■ Tinerii frumoşi si curaţi
din USR, în frunte cu Nicuşor, ar fi dat iama în fondurile de campanie
din care ar fi făcut cheltuieli ilegale - este obiectul unui dosar al DNA
la care se lucrează încet dar temeinic. 
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Dir ig intele la dator ie

Rest i tut io in integrum



Săptămâna 7 
(13 - 19 februarie)

■ Parlamentul a aprobat în unanimitate cererea preşedintelui
pentru organizarea unui referendum. Problema este că preşedintele nu
ştie ce întrebare să pună (dacă l-ar întreba pe Iordache, i-ar răspunde
cu: „altă întrebare”!). Vosganian face o propunere indecentă: „Sunteţi
de acord cu lupta împotriva corupţiei, în condiţiile respectării drepturilor
omului?” ■ Lazăr prinde tot mai mult curaj de când s-a lipit de faima
Codruţei Kovesi. Şi-a trimis o consilieră la şedinţa Comisiei Juridice
în care se discutau Ordonanţele 13 şi 14, pe motiv că Ministerul Public
reprezintă „interesele generale ale societăţii”! Preşedintele Comisiei
Şerban nu a stat pe gânduri şi a dat-o afară pe ne-invitată, spre revolta
Alinei Gorghiu ( fata aceea care a fost preşedinte interimar la PNL)
■ Eternul candidat Ludovic Orban se pregăteşte pentru un nou eşec can-
didând la preşedinţia liberală, deşi nu a trecut decât hopul primei in-
stanţe în dosarul în care a fost acuzat de luare de mită electorală
■ Comisia Europeană crede că deficitul României va fi de 3,6% din
PIB, iar creşterea economică nu va depăşi 4,4%. Nici una dintre aceste
cifre nu se potriveşte cu estimările Guvernului ■ Îngrijorat până peste
poate de soarta ţării, Iohannis i-a invitat la o discuţie tovărăşească pe
premier şi pe ministrul de Finanţe pe tema bugetului deja aprobat ■ De-
rapajele anti-sistem din ultima vreme ale lui Băsescu ( creatorul... sis-
temului) sunt sancţionate prompt: apostolul „interesului general”, Lazăr,
a cerut ANI să-l cerceteze la avere pe fostul preşedinte ■ Ştire de sen-
zaţie, marca „Tolontan” (din categoria Hexipharma): cică Muzeul de
Geologie ar răspândi nişte radiaţii atomice care până acum ar fi ucis
deja câţiva angajaţi şi ar fi îmbolnăvit grav alţii! Pericolul i-a pândit di-
rect manifestanţii din Piaţa Victoriei, al căror comportament ar fi fost
influenţat direct de aceste radiaţii nocive ■ Când a fost să se verifice
dezastrul cu aparatură specială, radiaţiile au dispărut ca prin minune! A
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fost însă suficient ca avântul multor protestatari să dispară, iar marţi
seară să nu se mai strângă decât vreo 2 - 3 sute ■ Alte pericole se pare
că au afectat şi Piaţa Cotroceni, unde doar câteva zeci de anti-iohanişti
au înfruntat radiaţiile meteo ■ Luîndu-şi în serios rolul de şef al Opozi-
ţiei şi văzând că pe cea din parlament nu se poate conta, Iohannis i-a
convocat la Cotroceni pe premier şi pe ministrul de Finanţe şi le-a frecat
ridichea în problema bugetului abia aprobat, în care el a găsit că veni-
turile sunt supraevaluate, iar cheltuielile exagerat de mari - în special
cele referitoare la salarii şi pensii ■ „E problematic şi e riscant” - a con-
statat şeful statului de drept. Iar în virtutea atribuţiilor sale se va gândi
vreo câteva zile dacă îi dă drumul sau îl întoarce. La urma urmei, ce
atâta grabă? ■ Chestia asta l-a enervat până şi pe Băsescu: Ce mai vrea,
dacă deficitul nu depăşeşte 3%? ■ Senatul a aprobat în unanimitate
Ordonanţa 14. Ordonanţa 13 mai trebuie analizată...■ De ce?- întrebă
tot Băsescu. De ce să nu le lăsăm baltă pe amândouă şi să nu ne vedem
de alte treburi mai importante? ■ Între timp, profitând de o eroare a Gu-
vernului Cioloş - care nu a corectat în 45 de zile o prevedere reclamată
de Curtea Constituţională, dându-se cale liberă aprobării tacite - dezin-
criminarea abuzului în serviciu a produs efecte, iar Curtea de Apel Alba
a dispus încetarea pedepsei pentru un condamnat penal - în cazul aces-
tuia încălcându-se o Hotărâre de Guvern şi nu o lege! ■ Liviu Dragnea
a ajuns la instanţă în dosarul „Bombonica”. Patru dintre acuzaţi şi-au
recunoscut faptele şi vor fi judecaţi în procedură simplificată ■ Au venit
americanii! Şi nu cu mâna goală, ci cu 15 tancuri Abrams aduse din
Polonia de cei 500 de militari care vor petrece în România următoarele
nouă luni. Termen tradiţional pentru strângerea relaţiilor... ■ A ajuns şi
fostul „al treilea om în stat” la DNA. Valeriu Zgonea este cercetat pentru
un trafic de influenţă de vreo 50.000 euro (o excursie all inclusive la
Viena şi materiale pentru vila din Covasna) primiţi de la un om de aface-
ri abonat la contracte cu statul, care dorea ca fiica sa să obţină o slujbă
în Guvern( şi a obţinut: subsecretar de stat la Telecomunicaţii, cu studii
de Căi Ferate) ■ Probabil că Ionela Dobrică era bine pregătită, pentru
că acum este deputat! ■ Procurorii prahoveni au avut totuşi repect faţă
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de fostul preşedinte al Camerei, pe care nu l-au pus în cătuşe şi l-au
consemnat la domiciliu pentru 60 de zile ■ Ne-am ţinut de data asta
mai ţanţoşi ca deobicei şi am câştigat: ameninţarea că nu vom ratifica
tratatul CETA cu Canada a avut efect şi avem liber fără vize la călătorii.
Mai întâi cei care au mai fost pe acolo sau au o viză americană, iar de
la 1 ianuarie 2018, tot poporul ■ Canadienii şi-au luat totuşi o măsură
de prevedere: dacă ne înghesuim prea mulţi dintr-o dată, ne suspendă
accesul! ■ Vom avea parte de infringement din partea Comisiei Eu-
ropene pe două motive. Primul - că nu am reuşit să închidem decât 68
din cele 109 gropi de gunoi neecologice şi al doilea - pentru neinspirata
condiţie pusă supermarketurilor de a vinde 51% produse româneşti.
Ambele se cuantifică în amenzi de milioane de euro ■ Instanţa de la
Piteşti care judecă procesul intentat familiei Iohannis pentru dobândirea
nelegală a celei de-a şasea case din Sibiu, şi-a amânat din nou decizia
■ Dragnea îi dă replica îngrijoratului preşedinte: bugetul poate să pară
optimist doar faţă de guvernarea Cioloş ... ■ 29 de plângeri s-au înre-
gistrat la Protecţia Copilului faţă de părinţii care şi-au dus odraslele la
manifestaţiile de protest. Între cei reclamaţi se află şi Nicuşor Dan, care
motivează astfel prezenţa fiicei sale de 8 luni în Piaţă: „Am dorit să-i
ofer o perspectivă asupra vieţii!” ■ Dosarul Referendumului a fost
trimis spre rejudecare la Înalta Curte. Dragnea acuză faptul că motivarea
condamnării lui nu a fost dată de către instanţă decât după doi ani ■ Or-
donanţa 14 a fost deja contestată în instanţă, cerându-se suspendarea
aplicării ei ■ După cei doi procurori foşti secretari de stat la Justiţie, a
fost audiată la DNA şi Graţiela Gavrilescu, ministrul pentru Relaţia cu
Parlamentul, în straniul dosar al Ordonanţei 13 ■ Băsescu sare în aju-
torul lui Iohannis în chestiunea referendumului fără întrebare, propu-
nându-i să chestioneze naţia asupra unui parlament cu 200 deputaţi şi
100 de senatori. Parcă am mai auzit chestia asta... ■ Operatorii de drone
de la manifestaţiile din Piaţa Victoriei s-au ales cu dosare penale ■ Pre-
cum Lenin acum un secol, care adresa îndemnul mobilizator „Învăţaţi,
învăţaţi, învăţaţi!”, Iohannis transmite Guvernului mesajul „ Respon-
sabilitate, responsabilitate, responsabilitate!” ■ A făcut-o după ce a
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anunţat că, în ciuda hiperscepticismului său, a promulgat bugetul hiper-
optimist al Guvernului ■ De ce i-au mai trebuit încă două zile ca să dea
răspunsul ăsta, nimeni nu pare să înţeleagă. Cu atât mai puţin Grindeanu
şi Dragnea ■ Fostul şef al ANI, Horia Georgescu, este inculpat într-un
nou dosar de retrocedări frauduloase, de pe urma cărora un băiat deştept
de la Craiova, Rotaru pe nume, s-a ales cu vreo 20 milioane de euro
■ La bilanţul DIICOT, la care a participat şi Iohannis, Horodniceanu
s-a mândrit cu sechestre de vreun miliard (900 de milioane doar de la
Rompetrol, bani care nu se stie dacă vor intra vreodată ăn buzunarele
statului) ■ Eroul zilei este procurorul DNA Negulescu, din Ploieşti, în
legătură cu care ies la iveală tot felul de întâmplări nepotrivite cu cali-
tatea acestuia ■ Băsescu, cu stilul său creativ, introduce în discuţie o
nouă realitate: înlocuirea „baronilor” politici cu cei ai „statului de drept”
- SRI-işti, procurori, judecători, care taie şi spânzură în colectivităţile
locale ■ Aflat la Bruxelles ca să dea socoteală pentru criza ordonanţelor,
Grindeanu a fost primit de primvicele popular Timmermans. Acesta nu
i-a mai înmânat, ca Barrosso lui Ponta, o „to do list” în zece puncte, dar
l-a îndemnat să fie mai „transparent” în luarea unor decizii sensibile
■ Comisia ne-a dat şi o veste bună: Bruxelles-ul este dispus să ne dea
bani pentru penitenciare. Dealtfel, ne-a mai dat odată, dar n-am fost în
stare să-i cheltuim ■ „Lista Ruşinii” începe să devină un Top VIP. Cele
mai mari datorii neplătite către stat au Robert Negoiţă, Becali, Ţânţărea-
nu, Prigoană şi... Ciorbea! ■ „Partea bună” a DNA lucrează cu spor şi
pe alte speţe decât abuzul în serviciu: la Timişoara, procurorii au reuşit
să dea de capătul unei megaescrocherii care se derula liniştită şi nede-
ranjată de aproape 20 de ani: retrocedări pe bandă rulantă cu dosare fal-
sificate, aprobate de funcţionari corupţi - ajunse în posesia unui clan de
ţigani - Cârpaci - devenit, practic, stăpânul Timişoarei ■ Vizaţi de an-
chetă sunt şi cei doi primari ai urbei - Ciuhandu şi Robu - sub a căror
directă supraveghere s-a derulat acest veritabil transfer în masă de pro-
prietăţi imobiliare - 967 de imobile în valoare de peste 40 milioane euro
■ Cad liberalii ca popicele sub acuzaţii de luare de mită şi şantaj. Ultima
victimă este Marian Petrache, „omul forte” al lui Iohannis de la prelu-
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area partidului, care s-a plimbat pe banii unui afacerist interesat în con-
tracte cu statul la Monte Carlo şi St.Moritz. După ce a fost pus sub
acuzare, Petrache şi-a dat demisia din toate funcţiile pe care le deţinea
în partid ■ Sancţiune drastică pentru austriecii de la Schweighoffer. În
urma sesizării unor organizaţii civice din trei ţări, Forrest Stewardship
Council a retras definitiv calificarea companiei pentru lemnul procesat
din tăierile ilegale din România. Foşti şi actuali şefi ai RNP ROMSILVA
s-au aflat în strânse relaţii cu directorii companiei pe care i-au sprijinit
în şi dincolo de litera legii ■ Aflat la Bruxelles pentru spălarea păcatelor
ordonanţei, Grindeanu i-a prezentat preşedintelui Consiliului European,
Donald Tusk, proiectele Guvernului, întârziate deja de tergiversările
preşedintelui Iohannis ■ Deputaţii liberali i-au „sancţionat” pe studenţi
pentru participarea la proteste, restricţionându-le călătoriile gratuite pe
calea ferată doar pe traseul dintre localitatea de domiciliu şi oraşul în
care studiază ■ Băiat elegant, premierul nu a rezistat să nu facă un com-
pliment celor care îi cer demisia de două săptămâni: le-a apreciat crea-
tivitatea de care au dat dovadă! ■ Cătălin Voicu mai are parte de o
condamnare, după cea deja efectuată: cinci ani cu executare pentru com-
plicitate la abuz în serviciu, într-un dosar de achiziţii ale Electrica
■ Spargere suspectă la Autoritatea Electorală Permanentă! Au dispărut
documente legate de de finanţarea campaniei pentru alegerile locale a
Uniunii Salvaţi Bucureştiul (acum USR), partidul lui Nicuşor Dan. Par-
chetul a deschis un dosar în care liderii partidului sunt cerecetaţi pentru
acuzaţii de spălare de bani, delapidare şi conflict de interese, iar docu-
mentele dispărute vizau tocmai aceste aspecte ■ La Bruxelles,
Grindeanu a avut o întrevedere cu preşedintele Comisiei, Juncker. Una
„constructivă” - se precizează în comunicatul final, cei doi discutând şi
despre MCV, dar şi despre preşedinţia română a Uniunii din 2019, pe
care actualul premier speră să o prindă. La întrevedere au participat
Corina Creţu şi Teodor Meleşcanu ■ La Berlin, pelicula „Ana, mon
amour” a lui Călin Netzer (fost câştigător al Ursului de Aur cu „Poziţia
copilului”) nu a mai obţinut decât Premiul pentru montaj, în ciuda pro-
pagandei intensive care i s-a făcut, inclusiv pentru valenţele sale de
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„XXX”. E bun şi ăsta, e tot un premiu şi rămâne în palmares ■ Pornind
de la filosofia lui Nicuşor Dan, care-şi poartă fetiţa de opt luni pe la
evenimente, cum că odraslele civice trebuie să se înveţe de mici cu
mitingurile, Piaţa Victoriei a fost luată în primire sâmbătă de copii veniţi
cu părinţii, pentru a exersa abecedarul democraţiei. În ciuda celor de la
Protecţia Copilului... ■ Vremea frumoasă a provocat un nou exod spre
munte. Pe DN1 s-a circulat „bară la bară” de la Comarnic în sus
■ Cuprins probabil de remuşcări - el fiind ministrul sub a cărui oblă-
duire a fost elaborat noul Cod Penal, cel plin de erori - Predoiu s-a apu-
cat de confecţionarea unui proiect de introducere a soluţiilor Curţii
Constituţionale în corpul codului care a provocat atâta zarvă. De parcă
asta l-ar exonera de responsabilitate ■ Tot el, eternul candidat la funcţii
„din umbră”, este de părere că nu are importanţă dacă viitorul ministru
al Justiţiei va fi sau nu membru de partid ■ Grindeanu acuză Guvernul
Cioloş că ar fi refuzat fondurile pe care UE le-a oferit pentru moderni-
zarea penitenciarelor. Madam Prună nu avea timp pentru proiecte
■ Revenit de la Bruxelles, Meleşcanu anunţă o abordare pragmatică a
relaţiei cu Rusia. Probabil că i-au mai deschis ochii unii lideri europeni,
că doar noi am mai rămas încremeniţi în proiectul păgubos anti-rusesc
■ Ploi torenţiale în ultima zi a săptămânii şi trafic cu probleme pe DN1.

Săptămâna 8
(20 - 26 februarie)

■ Senzaţia zilei a constituit-o...abrogarea abrogării! Asta l-a
făcut pe Tăriceanu să considere că suntem în faţa unei premiere ab-
solute: Senatul adoptă o lege de respingere a unei ordonanţe abrogate!
■ Fostul ministru al Economiei, din guvernul-fantomă MRU, Bode, a
intrat în sediul DNA ca martor, dar fără să ştie cum va ieşi... ■ Tot
Tăriceanu îi informează pe cei care aveau griji că Ordonanţa 13 mai
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mişcă că „acum o omorâm complet!”. Încadrarea juridică: omor cu pre-
meditare ■ ROMSILVA dă replica unui articol publicat de AMOS
NEWS în care se afirma că descalificarea austriecilor de la Schweighof-
fer i-ar fi îndurerat pe prietenii de la RNP. Negaţia directorului Pahonţu
cu privire la amiciţia sa cu directorii de la firma austriacă este contrazisă
chiar de directorul...Pahonţu, într-un interviu acordat Agerpres! ■
Schachar Shaine, şeful de la Tuborg România, a devenit preşedintele
Asociaţiei Berarii României, după ce a revenit recent, după cinci ani,
la compania în care s-a afirmat ■ Grindeanu nu mai e sigur că va numi
un...tehnocrat (nomina odiosa!) la cârma Justiţiei. S-ar putea să fie tot
unul „de-al nostru”, de la partid. Cine - vom afla miercuri ■ Preşedintele
Senatului a fost foarte inspirat în ziceri memorabile: „Toată lumea în
România face garagară cu anticorupţie!”. Aici însă l-a cam plagiat pe
Adrian Năstase, care prin 2003 spuneaşi el că „toată lumea umblă cu
corupţia în gură” - sau cam aşa ceva...■  Directorul aeroportului Cluj
Napoca , Ciceo, a fost trimis în judecată pentru mită. Pământeană, nu
aeriană ■ Procurorii DNA se ţin de capul lui Mircea Băsescu şi nu sunt
de acord cu eliberarea acestuia înainte de termen, pe care i-a acordat-o
instanţa ■ Celălalt Băsescu îi plesneşte pe ambasadorii care au criticat
Ordonanţa 13, acuzându-i de demagogie, căci se fac că nu ştiu că la ei
acasă abuzul în serviciu nu este incriminat ■ Dragnea le-a promis pri-
marilor nu doar salarii mai mari, dar şi protecţie legală pentru deciziile
oportune pe care le iau. De cele inoportune se va ocupa tot DNA ■ Spre
nedumerirea lui Grindeanu, şi ministrul de Interne, doamna Dan, a fost
audiată la DNA. Tot pe tema nemuritoarei Ordonanţe 13...■ Se menţine
suspansul în privinţa viitorului ministru al Justiţiei. După ce Dana Gâr-
bovan a declinat oferta, a rămas în cărţi fostul judecător constituţional
Tudorel Toader ■ Secretarul general al Camerei Deputaţilor, Cristian
Panciu s-a pensionat. În locul său a fost promovată adjuncta Silvia Clau-
dia Mihalcea ■ PSD vrea să scoată în stradă 10.000 de oameni „în spri-
jinul Guvernului” şi pentru programul de guvernare - a declarat Adrian
Ţuţuianu ■ Grindeanu evocă „greaua moştenire” a guvernului Cioloş:
pe exerciţiul 2014 - 2020 atragerea fondurilor europene este „zero”
■ Vântu s-a ales, după 15 ani de la prăbuşirea FNI, cu o condamnare
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definitivă de 8 ani, dar şi cu confiscarea sumei de 13 milioane dolari,
care va fi înapoiată păgubiţilor. Câţi vor mai fi rămas...■ Protest inedit:
un Ocol Silvic din Topoloveni şi-a retras conturile de la Raiffeisen în
semn de protest faţă de participarea şefului băncii la manifestaţiile din
Piaţa Victoriei! ■ Gregorian Bivolaru neagă că Cioloş ar fi fost elevul
său la cursurile MISA. O fi fost la ...fără frecvenţă ■ În cea mai originală
anchetă a DNA - cea „in rem” în dosarul Ordonanţei 13 - a ajuns la au-
dieri şi ministrul de Externe Meleşcanu. Au rămas neanchetaţi puţini
dintre membrii cabinetului Grindeanu şi gurile rele spun că era mai
practic ca procurorii să-şi facă un birou la Palatul Victoria ■ După
Camelia Bogdan, CSM a mai suspendat un magistrat: Gheorghe Manea,
preşedintele Curţii Militare de Apel. E pe drumul cel bun ■ Geopoliti-
cianul Cozmin Guşă a câştigat primele alegeri din cariera sa: cele pentru
şefia Federaţiei de Judo! De aici înainte i se deschide o frumoasă per-
spectivă. Mai ales că şi partenerul său de afaceri, Maricel Păcuraru, a
ieşit din închisoare ■ Plenul Camerei Deputaţilor a votat în unanimitate
respingerea Ordonanţei 13 şi adoptarea Ordonanţei 14. La vot a lipsit
Dragnea ■ „N-aş putea să nu mă fac de râs şi să nu votez deloc?” - se
întreba Ponta, devenit peste noapte disident cu carnet de partid şi loc în
parlament ■ Puţine alte decizii ale justiţiei au mai fost aşteptate cu atâta
nerabdare şi emoţie ca a ceea a Curţii de Apel Piteşti unde a fost stră-
mutat, la cerea familiei Iohannis (căreia atmosfera de la Braşov i se
părea neprielnică), procesul celebrei case obţinute pe căi nu tocmai...
evanghelice acum 16 ani de cuplul prezidenţial. Nu atât soarta averii
făcute din trudnice meditaţii era în joc, cât poziţia Justiţiei însăşi. Care
a decis să fie ...independentă! Chiar dacă consecinţa este reprezentată
de sărăcirea familiei, nevoită să supravieţuiască din lefurile de la
stat...Cu totul alta ar fi fost situaţia, probabil, dacă madam Livia Stanciu
mai era la post... ■ Criza justiţiei a luat sfârşit odată cu nominalizarea
noului ministru: fostul judecător constituţional Tudorel Toader. Un fel
de...tehnocrat, nefiind membru de partid şi nefiind obligat să devină
■ Guvernul Grindeanu a procedat cu acest prilej la o „mică remaniere”,
alături de Toader intrând în cabinet şi Petrescu, la Mediul de Afaceri (în
locul lui Jianu care a ales să fie...de partea istoriei!), Tudose la
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Economie şi Plumb la Fonduri Europene. Ultimii doi au mai fost
miniştri în Guvernul Ponta ■ Care Ponta e acum simplu membru de
partid şi face „mişto” de Dragnea şi colegii de Alianţă, pe care îi com-
pară cu piloţii unui avion. Probabil că vrea să fie copilot, i-a replicat
Dragnea ■ Şeful partidului face curăţenie: l-a despuiat pe Chirica de
funcţii, lăsându-l, ca pe Ponta, membru simplu, iar pe Ivan n-a mai fost
nevoie să-l dea afară pentru că s-a constatat ca nici nu mai era membru
de vreun an ■ Minune dumnezeiască: a fost găsit protocolul inexistent!
Cel dintre DNA şi SRI despre care Codruţa Kovesi se jura că ar exista
doar în imaginaţia unor răuvoitori. Asta înseamna că şefa DNA a fost,
la fel ca Tăriceanu, nesinceră. Adică a minţit când a afirmat că nu
cunoaşte aşa ceva ■ Camelia Bogdan a fost audiată în dosarul făcut în
urma înregistrărilor în care Băsescu vorbea despre cum a fost „lucrat”
dosarul Telepatia, prin „extragerea” din complet a lui Mustaţă şi intro-
ducerea în ecuaţie a adeptei confiscărilor extinse ■ A fost show-ul an-
ticorupţiei: Bilanţul DNA! După participare ( preşedinte, ambasadori(?),
felurite uniforme de pe la instituţiile „statului de drept” - dar nu şi „pe-
nalii” şefi ai Camerelor) ai zice că nu există eveniment mai important
decât acesta în calendarul sărbătorilor naţionale! ■ Duiosul nostru
preşedinte, cel cu „jos mâinile de pe DNA!”, (ale cui mâini?) a făcut o
remarcă memorabilă: anticorupţia noastră poate deveni marfă de export!
■ Am mai avut noi o astfel de marfă - Monica Macovei, pe care am ex-
portat-o în Macedonia, fără prea mare suscces, însă, pentru că n-am pre-
cizat în instrucţiunile de folosire „tăria” combustibilului care o punea
în funcţiune ■ Procurorul General a mai încercat odată să se dea mare,
doar-doar se va vedea şi el din umbra Codruţei, justificând procentul
de achitări, mai mare ca în anii trecuţi, deşi s-a beneficiat din plin de
cele două instrumente ajutătoare: abuzul în serviciu şi denunţul ■ Tot
el s-a mirat ca proasta-n târg, neînţelegând „raţiunea pentru care se
relaxează legislaţia pentru funcţionari publici”. Nu se relaxează, se pune
doar în acord cu parametrii legali evocaţi de Curtea Constituţională
■ Pentru cine nu îşi mai aminteşte, cuprinzătorul „abuz în serviciu” a
fost preluat cu succes de comunişti din legislaţia sovietică şi mai există
doar în codurile penale a trei ţări. Nici una dintre cele ale căror am-
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basadori au vociferat public pe subiectul odioasei Ordonanţe 13 ■ Sin-
gurul fluierat în biserica bilanţului i-a aparţinut ministrului interimar al
Justiţiei, Birchall, care şi-a permis să observe creşterea numărului de
achitări, aspect necuprins în raportul Codruţei Kovesi ■ Absentă de la
acest bilanţ, madam Livia Stanciu, cea care anul trecut îl evoca cu patos
pe „omul de ştiinţă britanic Balzac”se mândreşte cu opinia separată (faţă
de ceilalţi opt colegi de la Curte) faţă de sesizarea protectorului său (pe
care la rândul ei l-a protejat cât a putut în dosarul de incompatibilitate
de dinaintea alegerilor) pe care o găseşte justificată. Ce nu vede tot satul,
observă dânsa: conflictul instituţional care nu există! ■ Cei patru noi
miniştri (doi moşteniţi din cabinetul Ponta) au depus jurământul în faţa
tripletei penale compuse din Iohannis (cel cu casa), Dragnea (cel cu
Referendumul) şi Tăriceanu (cel cu nesinceritatea). Grindeanu face
„opinie separată” nefiind încă invitat la audierile pe tema redactării or-
donanţei 13 ■ Premierul aşteaptă de la noul (vechiul) ministru al
Economiei revitalizarea industriei de apărare. Dacă tot e să dăm 2%,
măcar să nu-i dăm pe toţi americanilor şi nemţilor ■ Cam în aceeaşi
idee, Dragnea anunţă că vom renunţa la achziţia celor două corvete co-
mandate de Cioloş. Tot nu am avea ce face cu ele... ■ Preşedinta Uniunii
Judecatorilor din România, Dana Gârbovan a reacţionat dur faţă de ra-
portarea triumfalistă a succesurilor DNA de către Codruţa Kovesi. Ea
şi-a manifestat „îngrijorarea faţă de modul în care Justiţia contribuie la
manipularea din spaţiul public”. Adăugând: „Avem obligaţia consti-
tuţională de a informa corect şi complet populaţia” ■ Un alt magistrat
cu notorietate, fostul membru CSM, judecătorul Toni Neacşu, consideră
că membrii Consiliului Superior al Magistraturii ar trebui să intre în
pământ de ruşine pentru sesizarea adresată Curţii Constituţionale pentru
pretinsul conflict juridic între instituţii. „Menirea voastră este să aplicaţi
legea , nu să faceţi presiuni pentru (ne)aplicarea ei!” ■ Tăriceanu îşi
continuă tirul către instituţia la al cărei bilanţ nu a fost invitat: „DNA
va ajunge să ancheteze şi creşterea salariului minim!” ■ Polemic faţă
de super-instituţia „statului de drept” al urmaşului său Iohannis, este şi
Băsescu: „Sunt procurori care fabrică dosare!” - afirmă el dând şi câteva
exemple care nu s-au regăsit în bilanţ ■ Iar Kelemen Hunor pune dege-
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tul pe rana preferată: „În România, statul de drept nu prea există!” ■ În
2016, România a „adoptat” 544 de imigranţi din ţări afectate de
războaie. Este mult sub raţia ce ne fusese repartizată de Comisia Euro-
peană ■ Deşi e în vigoare o decizie a primăriei Capitalei, valabilă şi
pentru sectoare, care interzice cheltuirea banilor pe floricele, Robert
Negoiţă, edilul Sectorului 3 a angajat o licitaţie de 350 milioane lei pen-
tru ... panseluţe ■ Incredibil dar adevărat: conducerea RNP ROMSILVA
în frunte cu directorul Pahonţu pledează pentru...reducerea sancţiunilor
aplicate pentru tăieri ilegale, pretinzând că fenomenul a fost ”artificial
exacerbat”. Asta când este dovedit că în fiecare oră, în România se taie
ilegal 3 hectare de pădure! ■ Deplin satisfăcut de succesul obţinut,
Iohannis a promulgat legea de respingere a Ordonanţei 13 şi pe cea de
aprobare a Ordonanţei 14 ■ Un excelent interviu - jurnalistic şi deon-
tologic - a realizat Claudiu Lucaci, la TVR, cu procurorul general Lazăr,
soldat cu un KO tehnic pentru realizator ■ PSD „rezistă” şi dă replica
forţelor iohanniste: La Târgovişte, peste 8000 de fani au manifestat în
favoarea Guvernului ■ După avertismentul dat lui Klemm, Meleşcanu
îl atenţionează şi pe ambasadorul rus să evite „o retorică neadecvată”
■ În ciuda atenţionării, ambasadorul american perseverează: într-o in-
tervenţie publică la Cluj Napoca s-a referit la „nefericita hotărâre de
guvern de a face paşi înapoi în privinţa corupţiei”. Uite cine vorbeşte:
reprezentantul ţării care face „paşi înainte” în privinţa segregării şi dis-
criminării pe criterii rasiale şi religioase... ■ Procurorul general Lazăr,
băgat în corzi în interviul luat de Claudiu Lucaci, la TVR, opinează,
fără să producă vreo probă, că în Romania răspunderea magistraţilor e
la „standarde europene”. La standardele Albaniei şi Belarusului, proba-
bil... ■ „Gala Bute” de la Montreal a consfinţit apusul carierei boxerului
nostru, care a fost făcut KO în runda a cincea. De la meciul cu Froch,
Bute nu mai este ceea ce ne plăcea nouă să credem despre el ■ „Marile
manifestaţii” pro-Steaua lui Becali au fost jalnice, nereuşind să strângă
decât o mână de suporteri... ■ Dând dovadă de „haz la necaz”
Grindeanu a adoptat sloganul protestatarilor: „#rezist”! 
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Săptămâna 9
(27 februarie - 05 martie)

■ Cu doar câteva ore înainte de decizia Curţii Constituţionale,
DNA a dat un lung comunicat în care explica de ce a fost nevoie să de-
mareze şi să deruleze anchetarea Ordonanţei 13: pentru că un om al
muncii - acolitul Monicăi Macovei, Poliţeanu - a depus o plângere, care
nu putea să rămână orfană de răspuns ■ După aproape o lună de inves-
tigaţii amănunţite prin coşurile de hârtii ale lui Iordache şi după audierea
a patru miniştri - între care şi cei de Interne şi de Externe - s-a constatat
că speţa nu făcea parte din obiectul de activitate al DNA pentru că fapta
de corupţie nu exista! ■ Existau însă nişte sustrageri şi distrugeri de
hârtii care erau de competenţa Parchetului ÎCCJ, catre care a fost trans-
mis dosarul ■ Soluţia Curţii Constituţionale la sesizarea lui Tăriceanu
privind conflictul între instituţii a fost una năucitoare pentru vajnica
Codruţa: DNA şi-a depăşit atribuţiile, iar ancheta sa a perturbat grav
funcţionarea statului! Soluţie decisă cu majoritate de voturi, madam
Stanciu, cea paraşutată la Curte ca să încurce lucrurile, făcând din nou
opinie separată ■ Tăriceanu nu poate decât să constate că ce a făcut
DNA reprezintă un abuz de putere încadrabil în categoria corupţiei
■ Procurorul General, în capul căruia se sparge afacerea, aşteaptă deo-
camdată să vadă motivarea Curţii. După care, dacă e într-adevăr respon-
sabil, ar trebui să o demită pe „şefa” sa şi să-l trimită în judecată pe
Poliţeanu pentru denunţ calomnios ■ Noul ministru al Justiţiei ar trebui,
la rândul său, să-i cheme la ordine pe cei din subordinea sa administra-
tivă şi să facă sistemul să funcţioneze normal ■ Intre timp, cumnatul şi
cel mai bun prieten al lui Ghiţă au fost reţinuţi. Buni şi ei, dacă de urma
„prietenului penal” nu se poate da ■ S-a aflat misterul convocării în
biblioteca de la Cotroceni a celor doi şefi de Camere „penali” şi a pre-
mierului - cât pe ce şi el „penal” - de către preşedintele curat ca lacrima
după ce a rămas fără cea de-a şasea casă: ca să-i felicite pentru... re-
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maniere! ■ Ponta a confirmat ruptura practic definitivă dintre el şi „pri-
etenul” Dragnea. Ca simplu membru de partid - cât va mai fi - va avea
o singură grijă: soarta celor care l-au ales din Gorj. Care, deocamdată,
nu e prea bună... ■ După agitaţia produsă în ţară de îngrijorările prezi-
denţiale faţă de buget, ecoul a ajuns la Bruxelles de unde doi comisari
europeni ne somează să ne încadrăm în deficitul de 3% şi nu în cel pe
care îl estimează Comisia, de 3,6%. Ministerul Finanţelor îi linişteşte
însă şi îi asigură că diferenţa dintre estimarea lor şi a noastră se datore-
ază metodologiei diferite de calcul ■ O singură voce critică în CSM -
judecătoarea Simona Marcu. Aceasta a cerut să fie sesizată Inspecţia
Judiciară pentru a-i cerceta pe Procurorul General şi DNA pentru de-
păşirea competenţelor în anchetarea Ordonanţei 13. Bineînţeles că cere-
rea sa a fost refuzată. Augustin Lazăr nu se aştepta la atâta ...încredere
din partea Consiliului şi a văzut în acest refuz o... garanţie a indepen-
denţei magistraţilor! ■ Băsescu este tot mai vehement în solicitarea
demisiei Codruţei Kovesi. Il susţine hotărât Tăriceanu care acuză abuzul
de putere ca formă a corupţiei ■ În schimb Dragnea nu este de acord cu
solicitarea. Ştie el de ce ...■  Preşedintele Senatului are ghinion: fosta
sa nevastă (a patra!)l-a denunţat la Parchet că îi cunoştea foarte bine pe
cei din „echipa” Truică, la vremea retrocedării Fermei Băneasa către
PrensPol. Cărora chiar ea le-a făcut actele la cabinetul notarial ■ Con-
siliul General al Capitalei dă lovitura: înfiinţează 19 societăţi comerciale
care vor prelua serviciile comunale. Teoretic, serviciile vor fi mai bune,
iar costurile mai mici. Nu este însă exclus să iasă invers ■ Avem o prob-
lemă: în ţară se înregistrează peste 300.000 suferinzi de Alzheimer,
boala nevindecabilă a bătrâneţii, pentru care nu dispunem nici de asis-
tenţa şi nici de tratamentele adecvate ■ Iohannis a reacţionat prompt şi
ferm la „planul Juncker”, varianta Europei în mai multe viteze. A facut-o
în cursul primirii la Cotroceni a premierului maltez, care i-a împărtăşit,
firesc, opiniile ■ PSD se pregăteşte să propună pentru postul lăsat va-
cant la Banca Naţională de Olteanu un expert în falimentarea instituţi-
ilor: lectorul universitar Cristian Socol, pe care Ponta l-a pus şef (deşi
nu avea nici o experienţă administrativă) la Fondul Român de Contra-
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garantare, pe care doar într-un an l-a adus la sapă de lemn, de nu şi-a
mai revenit nici în ziua de azi ■ Pe umerii lui Cezar Armeanu, fost
reprezentant comercial al României în Finlanda, vor sta nu mai puţin
de trei...ambasade: cele din Kazahstan, Kârgâzstan şi Tadjikistan, unde
a fost validat de comisia parlamentară ■ Dragnea dezminte zvonurile
răuvoitoare conform cărara ar deţine nişte proprietăţi în Brazilia. Tot ce
are e în Alexandria. Cea din Teleorman... ■ Elena Udrea are emoţii mari
în urma ultimului termen în dosarul „Gala Bute”. Procurorii au cerut
vreo 20 de ani cu executare, dar judecătorii au amânat decizia ■ Fostul
patron de la Dinamo, Vasile Turcu, a încercat să-şi ia viaţa,
spânzurându-se. Cunoscuţii spun ca avea mari probleme, din sutele de
milioane de acum vreo zece ani nemairămânându-i decât datoriile la
bănci ■ Judecătorii din Ploieşti au respins cererea procurorilor DNA de
arestare a cumnatului lui Ghiţă. Vor încerca, poate, cu alţi membri de
familie...■  A fost audiat şi Coldea, la Parchetul General, în dosarul des-
chis după dezvăluirile lui Ghiţă. Se fac pariuri dacă va fi audiată sau nu
şi şefa DNA ■ Şirul dramelor din spitale generate de neglijenţă şi in-
competenţă pare fără sfârşit. La Craiova, doi pacienţi au murit după
transfuzii făcute în mod eronat ■ Bruma de reformă încercată de
Voiculescu la Ministerul Sănătăţii s-a sfârşit înainte de a începe. Ordo-
nanţa sa referitoare la condiţiile de numire a managerilor a fost făcută
praf în comisia parlamentară de cabala profesorilor universitari ■ A fost
dat publicităţii denunţul „cetăţeanului indignat” Poliţeanu, inspirat de
muza sa Monica Macovei: un adevărat studiu ştiinţific la care au muncit
pe brânci vreo duzină de oengişti! A rezultat un simplu denunţ calom-
nios ■ Pentru prima dată de nu se mai ştie când, fermierii îşi primesc
subvenţiile la timp, lucru de care se face „vinovat” ministrul Daea, cel
prea puţin preocupat de subtilităţile stilistice după care se dau în vânt
jurnaliştii „subţiri” ■ „Generalii lui Ceauşescu sunt vinovaţi de morţii
de la Revoluţie, nu Iliescu” - a spus Dinescu, înaintea audierii de la Par-
chetul Militar din dosarul „crimelor împotriva umanităţii” ■ Truică face
mărturisiri: procurorii din dosarul Fermei Băneasa l-ar fi presat ca să
facă denunţuri împotriva lui Tăriceanu! ■ JTI Romania a primit pentru
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a patra oară consecutiv trofeul „Angajator de Top”, în competiţie cu
firme din 33 de ţări ■ Plin de energie, Ludovic Orban crede că el are
capacitatea să participe la reconstrucţia PNL. Capacitate o avea, mate-
rialele îi cam lipsesc... ■ Avem şi noi faliţii - pardon, teroriştii noştri!
SRI a descoperit la Cluj un cuplu sirian-nemţoaică cu propensiuni tero-
riste, pe care i-am şi expulzat ■ Preşedintele Iohannis a renunţat, pentru
moment, la ideea referendumului. „Ar fi un glonte tras în aer!” - ar fi
spus domnia sa, obişnuit să tragă doar în plin: Dragnea, Tăriceanu, Ior-
dache şi alte ţinte „penale” ■ Cea mai de succes legendă a acestor zile
este „Milionul lui Dragnea”. Un ONG care vânează afaceri de-ale dem-
nitarilor a descoperit că preşedintele PSD ar fi vândut proprietăţi de un
milion de euro unui asociat care între timp s-a sinucis în toaleta unui
avion care-l ducea în Costa Rica, sumă care nu apare în declaraţiile de
avere. Întrebat de jurnaliştii mai curioşi ce-a făcut cu banii, Dragnea a
răspuns: Am cumpărat palmieri! ■ Urma banilor e căutată prin Brazilia,
unde se presupune că milionarul din Teleorman ar fi achiziţionat nişte
proprietăţi ■ Popririle pe bunurile lui Voiculescu din care se speră să se
recupereze cele 60 de milioane de euro cu care l-a încărcat Parchetul
prin inginerii contabile doar de experţii săi ştiute, l-ar putea atinge pe
Daniel Constantin, căruia mogulul i-a împrumutat 300.000 ca să-şi ia o
casă şi de la care ANAF speră să-şi mai îmbunătăţească rata încasărilor
■ Clotilde Armand e la un pas de a fi dată afară din Consiliul General
pentru că colegii din USR îi reproşează că vorbeşte prost româneşte şi
lipseşte de la şedinţe ca să meargă pe la televiziuni ■ Parlamentarul
PSD Georgică Severin ar fi „în cărţi” pentru preluarea direcţiei ICR, de
la Radu Boroianu pe care Tăriceanu ar cam fi de acord să-l sacrifice pe
altarul bunului mers al Coaliţiei ■ Dacă Codruţa Kovesi îşi dă demisia
(lucru puţin probabil atâta timp cât ambasadorul Klemm mai e ţinut la
post) sau e revocată (ca urmare a „abuzului în serviciu” comis prin an-
chetarea Ordonanţei 13) se vorbeşte că locul i-ar putea fi luat de Daniel
Morar - care în comparaţie cu ea apare acum ca un fel de arhanghel al
legalităţii. Scaunul de judecător constituţional este însă prea confortabil
şi prea sigur ca să fie abandonat de dragul... justiţiei! ■ Avem spor natu-
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ral la...milionari! În euro, bineînţeles. Se estimează că anul trecut ar fi
fost cu o sută mai mulţi decât în cel precedent ■ Turcu, aflat în moarte
clinică, nu mai e decâţiva ani buni printre ei. Din celebra sa avere făcută
pe bază de relaţii şi cumetrii politice n-au mai rămas decât datoriile care
l-au împins spre gestul fatal ■ Proiectatul „TVA ZERO” la locuinţe e
tot mai puţin probabil din cauza opoziţiei Comisiei Europene şi are un
efect negativ asupra sectorului imobiliar din cauza rezervelor cumpără-
torilor care aşteaptă implinirea promisiunii electorale ■ Culmea manip-
ulării: miting şi marş de susţinere pentru...DNA! Pe când marşuri de
susţinere şi pentru SRI, sau pentru SIE? De ce nu şi pentru DIPI?
■ Contraofensiva stimulată de Codruţa Kovesi şi Compania vizează şi
Curtea Constituţională. In Piaţă s-au facut auzite scandări împotriva
celui care a anunţat public abuzul de putere al DNA - judecătorul Valer
Dorneanu. Jos mâinile de pe DNA! - cum bine zicea preşedintele,
înainte de abuz... ■ Experţi din Statele Unite îi învaţă pe specialiştii
români managementul dezastrelor. Păi noi ar trebui să-i învăţăm pe ei
■ Singurul tenisman român care se mai vede pe court-uri este Tecău
(Halep se vede prin show-uri de modă, mai nou). A câştigat turneul de
dublu din Dubai. Evident, nu singur, ci cu un belgian ■ Primăria a publi-
cat lista imobilelor încadrate în clasa întâia de risc seismic. E tot aia de
acum 40 de ani ■ Liberalii s-au hotătât să facă congres. Nu chiar acum,
ci mai la vară. Candidaţi la preşedinţie sunt eternii... candidaţi: Orban
şi Predoiu ■ Ca să poată să-i schimbe când vrea, Guvernul a scos
prefecţii şi subprefecţii din categoria înalţilor funcţionari publici ■ Di-
rectoarea Băncii Mondiale pentru România şi Bulgaria (suntem un tan-
dem perpetuu, ca Stan şi Bran) ne sfătuieşte să continuăm reformarea
intreprinderilor de stat ca să ne putem spori creşterea. De unde o fi luat
dânsa informaţia că am fi început ceea ce vrea să continuăm? ■ După
supărare vine bucurie: Lucian Bute a pierdut meciul de box prin KO,
dar i-a făcut nevasta o fetiţă! Ca să-l consoleze! ■ După experienţa cu
Cuminţenia Pământului, statul vrea să cumpere şi conacul Brătienilor
de la Goleşti. Moştenitorii vor doar un milion şi ceva, dar deocamdată
ministrul Vulpescu a exprimat doar dreptul de preemţiune al statului.
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Până la scoaterea banilor din buget mai e cale lungă şi n-a fi exclus să
repetăm varianta Cioloş, cea cu donaţiile.

Săptămâna 10
(06 - 12 martie)

■ Inimile bugetarilor cu salarii de 4000 lei au tresăltat la vestea
dată de Olguţa Vasilescu că acestea li se vor dubla. De fapt, pe ministra
Muncii a luat-o gura pe dinainte şi a anticipat un proces care va avea
loc în următorii patru ani, când s-ar putea dubla salariile mici ■ Pentru
agenţii ANAF de la Antifraudă lucrurile au stat exact invers: li s-a redus
sporul „antistres” de la 25 la 5%, pe motiv că banii nu au fost prevăzuţi
în buget. E drept că după cum au mers încasările la început de an nici
ei nu s-au stresat prea tare...■  Şerban Nicolae toarnă gaz pe foc cu
amendamentele „personale” la proiectul Legii Graţierii în care ar dori
să includă şi nişte corupţi. O să sară iar Piaţa în sus de revoltă, chiar
dacă PSD se va „delimita” prudent de iniţiativa sa ■ Liberalii au însă o
propunere alternativă: puşcaria să se facă în...week end, în timpul săp-
tămânii urmând ca condamnaţii să stea acasă, pe cheltuială proprie
■ Procurorii au finalizat dosarul Hexipharma, în care au identificat 128
capete de acuzare pentru 340 de infracţiuni, cu un prejudiciu de 70 mili-
oane lei. Curios este că testele de eficacitate au fost făcute pe bani mulţi
de aceeaşi firmă din Cehia care ani la rând a dat avize pozitive dezin-
fectanţilor regretatului Condrea ■ Cinci milioane de euro a costat refa-
cerea până la cărămidă (deşi o doctoriţă de acolo pretinde că trebuia
mers mai departe) a Secţiei ATI de la Spitalul de Arşi - de patru ori mai
mult decât se estimase iniţial ■ Victorie! S-au dat în folosinţă 15 km de
autostradă, între Cluj şi Deva, care erau gata de două luni, dar se aştepta
rezultatul conflictului birocratic între Ministerul Transporturilor şi Com-
pania de Drumuri. Acum se poate circula întins între Nădlac şi Lugoj



■ Noua conducere a Camerei Deputaţilor s-a împotmolit şi ea în biro-
craţie. Palatul Parlamentului nu mai poate fi vizitat (pe bani!) de două
luni pentru că cineva a uitat să organizeze concursuri de ghizi! Noul
Secretar General, Silvia Mihalcea dă asigurări că problema va fi rezol-
vată cât se poate de repede. Adică doar în alte câteva luni... ■ După
minuţioase investigaţii, procurorii DNA au ajuns la concluzia că Ghiţă
nu mai e în ţară. Deşi orice nespecialist putea vedea chestia asta cu
ochiul liber ■ Aflăm din România Liberă a răposatului Adamescu că
Mugur Isărescu ar fi turnat la Securitate sub pseudonimul „Manole”.
Nu prea e o noutate, pentru că toată lumea ştie cu ce se ocupau „băieţii”
lui Murgescu de la Institutul de Economie Mondială. Nu chiar cu turnă-
torii... ■ Tăriceanu îi reproşează - pe bună dreptate - lui Iohannis că a
refuzt să se consulte cu partidele înaintea Consiliului European care
urmează să dezbată „planul Juncker” ■ Nicolae Şerban a aruncat piatra
amendamentului în balta dezbaterilor şi înţelepţii statului de drept se
zbat să o scoată. Iohannis, Lazăr şi Kovesi au susţinut în cor că nu tre-
buie graţiaţi corupţii, nici dacă „stau trei într-un pat”, vorba parlamen-
tarului. Lor li s-au alăturat Dragnea şi Grindeanu, care nu au chef să
mai treacă printr-o experienţă de genul Ordonanţei 13 ■ A avut bilanţul
şi Ministerul Public, de la care nu putea lipsi preşedintele. A fost un bun
prilej de tămâiere reciprocă a şefilor din justiţie pentru marile succesuri
obţinute în lupta cu corupţia şi cu surorile sale infracţionale. Nu a lipsit
binecuvântarea tradiţională a şefului statului ■ A fost un bun prilej pen-
tru ca titularul de la Cotroceni să revină asupra subiectului referendu-
mului: e drept că a lăsat-o mai moale, dar nu a renunţat. Aşteaptă doar
momentul propice ■ A mai făcut şi o precizare legată de subiectul re-
uniunii Consiliului European, în legătură cu care a refuzat să se consulte
cu partidele: o Europă cu mai multe viteze nu e bună! Noi vrem să
facem parte din nucleu, cu orice preţ! ■ Monumentala gafă (oare?) a
Liviei Stanciu, care a uitat să motiveze sentinţa din dosarul Referendu-
mului când a plecat la Curtea Constituţională s-ar putea să fie marea
şansă a lui Dragnea de a scăpa de o condamnare cu executare în dosarul
„Bombonica”. Prima sentinţă poate fi declarată nulă, nefiind valabilă
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motivarea - tardivă - facută de un alt judecător ■ Tot de Dragnea se
leagă şi sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu interdicţia per-
soanelor condamnate de a ocupa funcţii în administraţia centrală (in-
clusiv cea de premier). Dorneanu a amânat decizia până când judecătorii
vor cădea de acord (majoritar) asupra formulei optime, în concordanţă
cu legislaţia europeană. Că de unanimitate nu poate fi vorba atâta timp
cât se află pe acolo celebra doamnă Stanciu ■ Ponta face dezvăluiri
cutremurătoare: procurorii care lucrează dosarul lui Tăriceanu despre
Ferma Băneasa i-au propus să devină „martor protejat”, urmând să
scape şi de belelele din dosarul lui Şova. A refuzat însă cu demnitate
■ Acuzat că i-ar fi turnat pe colegii săi de la Institutul de Economie
Mondială, Dijmărescu şi Paşcu, Isărescu neagă cu hotărâre şi face recurs
la o decizie din 2002 a CNSAS care l-a absolvit de acuzaţiile de poliţie
politică. Intre timp au apărut noi documente, dar legea nu permite rec-
tificarea hotărârii. Aşa că rămâne cum nu-i place lui Isar, care a ostenit
major căutând probe...■ Camera Deputaţilor a reacţionat mai prompt
decât credeau cei care ştiu cum merg lucrurile pe acolo şi a decis anga-
jarea urgentă a 17 ghizi ca să nu rămână nevizitată Casa Poporului
■ Meciul dintre Parlament şi Preşedinţie a continuat cu adoptarea unei
„declaraţii” prin care Iohannis e acuzat de „abuz de drept”. Reclamaţiile
sale - împreună cu CSM şi şi MP - la Curtea Constituţională, au fost
considerate „neconstituţionale şi inacceptabile” de către cei 203 de par-
lamentari care au votat declaraţia ■ S-au împotrivit 94 de membri ai
PNL, USR şi PMP ■ Drept răspuns Iohannis a dat şi el o declaraţie în
care dă asigurări că „va continua” - pentru că, fiind ales direct de
cetăţeni, asta îi dă o legitimitate egală cu a Parlamentului ■ Deşi nu le-
gitimitatea îi fusese pusă la îndoială, ci comportamentul ■ Un alt „meci”
se desfăşoată între fostul şi actualul preşedinte al PSD. Marginalizat
( n-a mai vorbit la telefon cu Dragnea din decembrie!), Ponta ar avea
de gând să să demisioneze prin... poştă - trimiţându-i demisia lui Drag-
nea ca să o activeze când vrea el. Asta - probabil - ca să nu apuce să îl
dea afară - cum e moda la PSD. Şi cum şi Ponta a procedat cu Geoană
■ Multe discuţii prin parlament pe marginea unei ordonanţe date de
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Cioloş. În mod cel puţin curios, legiuitorii par a avea de gând să relaxeze
amenzile şi sancţiunile pentru tăierile ilegale de păduri, la presiunea
administratorilor silvici. Se pare că nici unii, nici alţii nu au aflat că în
fiecare oră dispar trei hectare de pădure sub topoarele infractorilor
înfrăţiţi cu pădurarii şpăgari ■ Se pregăteşte o lege prin care locatarii
din imobilele cu bulină să poată fi evacuaţi pentru efectuarea con-
solidărilor. Poate că intră în vigoare până la următorul cutremur care
este cobit zilnic în emisiunile de ştiri ■ Moara promisiunilor salariale
macină de zor. Olguţa se întâlneşte şi negociază cu sindicatele de buge-
tari cărora le promite lefuri mari şi sporuri - cu tichete de masă la dis-
creţie E drept că acestea vor veni (dacă vor veni) peste doi-trei-patru
ani, când nu se ştie cine va trebui să scoată cămaşa...■ SRI şi-a retras
oamenii de la ANAF. Ministrul Ştefan a explicat că aceştia nu erau im-
plicaţi în activităţi operative. Faceau doar strategii ■ Încep să se facă
simţite efectele creşterii (populiste) a salariului minim (dublat în ultimii
patru ani). La privaţi se dovedeşte o catastrofă - şi pentru angajaţi şi
pentru angajatori. Multe afaceri au început să se închidă pentru că devin
nerentabile la noile costuri salariale. Se anunţă un val de şomeri pentru
care asigurările sociale nu s-au pregătit ■ Face valuri „demisia în alb”
a lui Ponta , despre care nimeni nu prea ştie ce vrea să însemne.Nici
măcar Dragnea - pe adresa căruia ar urma să fie trimisă ■ Se fac specu-
laţii că, împreună cu Constantin (acum la ALDE), Ponta ar avea intenţia
să facă un nou partid de stânga. Uşor de spus, mai greu de făcut...
■ Amendamente cinice la proiectul Legii Graţierii: Tancos Barna propu-
ne dezincriminarea falsului - infracţiune de care chiar el este acuzat în
dosarul ANRMAP... ■ După opt zile în care a fost menţinut în viaţă de
aparate, Vasile Turcu a plecat spre o lume mai bună şi fără probleme
financiare ■ Anchetă mare în care sunt implicaţi un fin şi un nepot
(faimos pentru suma impresionantă pe care a luat-o pentru o retrocedare
cumpărată ieftin de la moştenitori)de-ai lui Gigi Becali, pentru facturi
false de vreo cinci milioane, ale serelor de la Popeşti, cumpărate cu
banii latifundiarului ■ Suntem exportatori de...rujeolă! Două ţări - Bel-
gia şi Ungaria - ne reproşează că am dus la ele virusul prin persoane
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care au călătorit recent. La noi se înregistreaza peste 3000 de cazuri,
dintre care câteva zeci mortale, datorate neefectuării vaccinării ■ La
Bruxelles Iohannis se agită pe tema Europei „cu două viteze”, devenită
deja o realitate după părerea sa. Juncker încearcă să calmeze spiritele,
negând intenţia formării unei noi cortine de fier între Vestul şi Estul
Uniunii ■ Curtea Constituţională a publicat motivarea deciziei în cazul
Ordonanţei 13: aprecierea oportunităţii unei OUG este un atribut ex-
clusiv al legiuitorului delegat! Bineînţeles că Livia Stanciu a făcut din
nou dovada analfabetismului său juridic cu o opinie separată prin care
justifică derapajul Parchetului General ■ Primăriţa Capitalei salută cu
entuziasm vizita Papei în România în 2018. Lucru despre care oficialii
Vaticanului susţin că nu ştiu nimic ■ Grindeanu anunţă abrogarea
Ordonanţei lui Cioloş privind achiziţionarea corvetelor, din cauza cos-
turilor exorbitante, spre indignarea fostului ministru al Apărării, Mihnea
Motoc, care a trudit din greu pe acest proiect ■ Corpul de Control al
Ministerului Transporturilor verifică dosarul Bechtel. La ce bun?
■ Ecologiştii s-au mobilizat şi încearcă să suplinească indolenţa şi in-
diferenţa autorităţilor blocând camioanele cu lemn tăiat din munţii
Făgăraş. Alţi agenţi economici anunţă că vor boicota produsele
Schweighoffer, în timp ce oficialii ROMSILVA se bat să să micşoreze
amenzile pentru infracţiunile silvice! ■ Alianţa de guvernare începe să
scârţâie din cauza disensiunilor de la vârful ALDE, unde a început
bătălia pentru conducerea unică, între Tăriceanu şi Constantin.

Aflați odată cu noi!

www.amosnews.ro
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Între ordonanţe

Precoci tate c iv ică



Săptămâna 11
(13 - 19 martie)

■ Decizia Curţii Constituţionale ridică o mare problemă: orice
încălcare a legii trebuie pedepsită. Inclusiv a Constituţiei - legea fun-
damentală. Doar că sistemul nostru legal nu prevede sancţiuni - lăsându-
le la discreţia... făptuitorilor! ■ Or în cazul Ordonanţei 13, făptuitorilor
nici prin cap nu le trece să se autosancţioneze! Lazăr este ferm îm-
potriva ideii de demisie (de onoare, bineînţeles), iar Kovesi nu acceptă
„evaluarea” ministrului Justiţiei ■ Ministrul Toader se cam află în bătaia
vântului: mai întâi zice că cei doi „infractori” ar trebui să-şi dea demisia,
după care revine şi spune că ar putea, că nimeni nu i-ar putea împiedica
■ Dar evaluarea în chestie nu pare să fie urgentă ■ Dragnea a rupt
demisia lui Ponta, considerând-o neserioasă! ■ Mult mai serioase i se
par problemele pe care le au aleşii locali, cărora le promite că vor bene-
ficia, la fel ca oamenii de afaceri, de principiul prevenţiei: adică nu vor
fi „umflaţi” din prima, ci doar după o avertizare prealabilă ■ În
chestiunea graţierii corupţilor, Şerban Nicolae s-a lăsat înduplecat de
şeful său să renunţe la amendamentul care a revigorat manifestaţiile din
Piaţa Victoriei ■ O veste bună care a adus una proastă: au crescut salari-
ile cu 18% în 2016, iar consecinţa este creşterea preţurilor în 2017! Cu
10%, deocamdată ■ Suspansul în cazul Elenei Udrea se prelungeşte:
abia în 23 martie va afla dacă va fi liberă sau dacă va merge la puşcărie
■ Pe Traian Băsescu îl paşte un nou dosar: „Flora” - nu „Flota”. E vorba
de o restituire a unei mari suprafeţe din bd. Tipografiei. L-a reclamat
un arab ■ Guvernul pune cruce corvetelor olandeze arvunite de Cioloş
pentru 1,6 miliarde de euro, prin încredinţare directă. Motivul: nu a avut
aprobarea Parlamentului ■ Au început simulările: elevii simulează că
ar fi învăţat... ■ Nu ştim dacă întâlnirea preşedintelui Camerei cu am-
basadorul american s-a soldat şi aceasta cu vreun protocol. Este remar-
cabil însă faptul că aceasta nu s-a desfăşurat la ambasadă (cum se
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obişnuia), ci la Parlament ■ Dacă tot este vorba despre protocoale, să
mai notăm şi că Ţuţuianu, şeful Comisiei de Control, a cerut ca toate
protocoalele încheiate de SRI să fi desecretizate ■ Mai bine mai târziu...
Ponta a înţeles abia după ce nu a mai fost premier că în timpul lui Româ-
nia devenise un...Guantanamo: teritoriu american în care nu se aplică
legile americane! Devenind o ţară condusă de oameni care nu au fost
aleşi. Sub controlul doamnei Nuland de la Departamentul de Stat
■ Preşedintele Iohannis, despre care se presupune că ar conduce, totuşi,
ţara, este foarte mulţumit de activitatea lui Lazăr şi Kovesi. Culmea ar
fi să nu fie mulţumit, după tot ce au făcut pentru el. Chiar dacă n-a ieşit
ce se dorea... ■ Guvernul s-a sesizat abia după ce presa britanică a re-
latat despre statutul de sclavi al muncitorilor agricoli români din Sicilia.
A fost trimisă acolo de urgenţă dna Andreea Păstârnac, ministrul
Românilor de Pretutindeni, să vadă cu ochii săi cum sunt asupriţi
conaţionalii noştri de mafioţii lor ■ Preşedintele s-a întâlnit cu Patriarhul
Daniel. Ar fi discutat şi despre problema familiei tradiţionale, în legătură
cu care Iohannis crede că nu ar trebui să fim atât de rigizi în concepţii
■ Se pregăteşte un Preşedinte-Director general pentru TVR, după lungul
şi păgubosul interimat al Irinei Radu. Este fostul şef al Comisiei de Cul-
tură de la Senat, Georgică Severin ■ Guvernul se întăreşte... infor-
maţional: generalul SRI G. Stătescu, recent trecut în rezervă, a fost
angajat consilier la cabinetul lui Grindeanu ■ Avem cu 6000 mai puţini
pensionari decât în trimestrul trecut. O economie importantă pentru
bugetul asigurărilor sociale - acestora nici nu va trebui să li se majoreze
pensiile... ■ PSD a reuşit să-şi creeze propria sa opoziţie - în absenţa
unor competitori reali în câmpul politicii. Bătălia se duce, mai nou, între
actualul şi fostul... presedinte! Ponta îl dă „în gât” pe Dragnea spunând
că el ar fi fost cel care a negociat celebrul protocol de ...neagresiune cu
Băsescu! ■ Dacă tot vorbim despre protocoale, să mai notăm şi că
Ţuţuianu, şeful Comisiei de Control, a cerut ca toate protocoalele
încheiate de SRI să fi desecretizate ■ Mai bine mai târziu... Ponta a înţe-
les abia după ce nu a mai fost premier că în timpul lui România devenise
un...Guantanamo: teritoriu american în care nu se aplică legile ameri-
cane! Devenind o ţară condusă de oameni care nu au fost aleşi. Sub
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controlul doamnei Nuland de la Departamentul de Stat ■ Preşedintele
Iohannis, despre care se presupune că ar conduce, totuşi, ţara, este foarte
mulţumit de activitatea lui Lazăr şi Kovesi. Culmea ar fi să nu fie mulţu-
mit, după tot ce au făcut pentru el. Chiar dacă n-a ieşit ce se dorea...
■ Guvernul s-a sesizat abia după ce presa britanică a relatat despre statu-
tul de sclavi al muncitorilor agricoli români din Sicilia. A fost trimisă
acolo de urgenţă dna Andreea Păstârnac, ministrul Românilor de Pre-
tutindeni, să vadă cu ochii săi cum sunt asupriţi conaţionalii noştri de
mafioţii lor ■ Preşedintele s-a întâlnit cu Patriarhul Daniel. Ar fi discutat
şi despre problema familiei tradiţionale, în legătură cu care Iohannis
crede că nu ar trebui să fim atât de rigizi în concepţii ■ Se pregăteşte
un Preşedinte-Director general pentru TVR, după lungul şi păgubosul
interimat al Irinei Radu. Este fostul şef al Comisiei de Cultură de la
Senat, Georgică Severin ■ Guvernul se întăreşte...informaţional: gene-
ralul SRI G. Stătescu, recent trecut în rezervă, a fost angajat consilier
la cabinetul lui Grindeanu ■ Avem cu 6000 mai puţini pensionari decât
în trimestrul trecut. O economie importantă pentru bugetul asigurărilor
sociale - acestora nici nu va trebui să li se majoreze pensiile... ■ Pre-
mierul Grindeanu a plantat un frasin în Ialomiţa în cadrul debutului fes-
tivist al Lunii Plantării Arborilor. Locaţia a fost aleasă de Romsilva pe
motiv că pe aici se înregistrează mai puţine tăieri ilegale, dat fiind
deficitul de păduri din zonă ■ Bilanţul de la Interne a fost unul sobru,
lucru subliniat şi de Tăriceanu, care a spus că într-un stat normal insti-
tuţiile de forţă nu fac paradă de putere. Cum fac alte instituţii de forţă -
părea să sugereze preşedintele Senatului. La cine s-o fi gândit? ■ Minis-
trul Carmen Dan a ţinut să sublinieze un fapt obiectiv: în 2016
fenomenul infracţional a fost în scădere. O fi fost şi meritul lui Cioloş...
■ Drept răsplată - a informat Dragnea asistenţa - cele mai mici salarii
din minister se vor dubla în scurt timp ■ Ministrul Shhaideh a avut dis-
cuţii cu delegaţia FMI pe tema reformei administraţiei publice şi fi-
nanţarea administraţiei locale. Subiecte delicate, mai ales prin prisma
avertismentelor externe faţă de pericolul derapajelor bugetare ■ Minis-
trul Ştefan e însă sigur pe el: dacă vor interveni astfel de situaţii, se vor
lua măsuri de reducere a cheltuielilor ■ Altfel spus, se va proceda ca şi
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până acum: se vor tăia investiţiile! ■ Ministrul Păstârnac a fost trimisă
de premier în Italia să vadă care e situaţia românilor din Sicilia. Prima
concluzie este că ar fi necesară o „întărire” a ambasadei de la Roma.
Asta putând să însemne şi o schimbare de ambasador ■ S-a lansat
zvonul că Ghiţă ar în Serbia, unde a derulat nişte afaceri de-ale lui -
lucru pe care nu-l cred nici Grindeanu şi nici SRI-ul ■ Corlăţean spune
că olandezii ne-ar fi asigurat că după două MCV-uri pozitive vor renunţa
la boicotul lor pe Schengen. Au fost deja patru, dar nimeni nu s-a gândit
să le reamintească acest lucru. Şi nu se gândeşte nici acum ■ De când
e premier, Grindeanu nu a fost decât de două ori acasă la Timişoara. Şi
nici nu are de gând să facă naveta, după ce a văzut cât e de compliucat
să ajungi doar până la Sibiu... ■ Ion Iliescu a fost la Parchetul General
pentru a fi audiat în calitate de martor, în dosarul Revoluţiei. Şleahta de
jurnalişti specializaţi în adresarea de întrebări stupide nu l-a cruţat: „Vă
simţiţi vinovat de morţii Revoluţiei?”. Bineânţeles că li s-a răspuns în
ton: „Trebuie să ai discernământ când pui o asemenea întrebare...”
■ Culmea protestului: poliţiştii au organizat un marş neautorizat la
Ministerul de Interne. Au ameninţat că nu vor mai da amenzi dacă nu li
se acordă nişte sporuri ■ Doamna ministru Dan a anunţat însă că 80.000
de salarii din minister vor fi majorate ■ În căutare de partid Cioloş s-a
trezit cu refuzuri şi de la userişti şi de la liberali. Nu-i mai rămâne decât,
ca omul gospodar, să-şi facă singur unul ■ In Topul Încrederii efectuat
de Sociopol, Grindeanu se plasează înaintea lui Iohannis. Deşi amândoi
vorbesc rar, bănăţeanul pare mai cumpătat şi mai logic în judecăţi. Cel
puţin aşa a reieşit din recentul său interviu la TVR, unde s-a prezentat
ca un politician pe propriile sale picioare şi nu ca o marionetă a lui Drag-
nea ■ Deşi încasările bugetare au fost mai mici decât se aştepta (criza
Ordonanţei 13) contul curent al Balanţei de Plăţi a înregistrat un exce-
dent în creştere de 416 milioane de euro în ianuarie ■ În timp ce
procurorul general Lazăr s-a întâlnit cu ministrul Toader, cu care a avut
o convorbire „constructivă şi foarte clarificatoare” (adică nu i s-a cerut
demisia), şefa sa, Codruţa Kovesi a fost la Sofia pentru a le împărtăşi
bulgarilor din experienţa sa anticorupţie. Aceştia s-au îngrozit când au
aflat că doar anul trecut DNA ar fi obţinut sentinţe finale în procesele a
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800 de demnitari! ■ Educaţia a devenit „locul de joacă” al miniştrilor!
Actualul se laudă că au fost deja modificate 152 de articole din cele 356
ale Legii Educaţiei ■ Sceptic că contrabanda ar putea fi eradicată, şeful
Vămilor, Dorel Fronea ar fi mulţumit ca procentul de 16% din totalul
consumului de ţigarete să mai scadă niţel... ■ S-a ieftinit benzina! Cu 9
bani la litru! N-ar fi străină de acest fenomen inexplicabil investigaţia
pe care Consiliul Concurenţei o face asupra petroliştilor bănuiţi de
înţelegeri oculte, când e vorba de scumpiri ■ Porsche-ul condus de
Lucian Isar, soţul Alinei Gorghiu, s-a dovedit prea performant pentru
abilităţile de şofer ale proprietarului care a produs un accident specta-
culos angajându-se într-o depăşire riscantă pe Valea Oltului ■ Plin de
modestie, premierul nu se aruncă cu promisiunile privind reţeaua de au-
tostrăzi. El crede că anul ăsta se vor realiza „măcar” 98 de km. Fără a
mai pune la socoteală pe cei care vor trebui refăcuţi... ■ Fondul Monetar
Internaţional estimează pentru România un deficit bugetar de 3,7% anul
acesta şi de 3,9% în 2018. Peste ce estimează partidul şi guvernul
de...guvernământ, dar şi peste limita impusă de Uniunea Europeană
■ Preşedintele l-a decorat pe Mircea Ionescu Quintus cu prilejul cente-
narului personal. Cu toată consideraţia pentru venerabilul politician, dar
credem că scrofulosul nostru preşedinte în cazul „penalilor” altora, a
ignorat faptul că Quintus are o decizie de informator de la CNSAS ■ În
condiţiile acestea rămân alţi câţiva venerabili nedecoraţi... ■ Probabil
că longevitatea lui Quintus îl încurajează pe preşedinte să creadă că
PNL-ul va reuşi în cele din urmă să revină în forţă pe scena politică.
Chiar dacă actualii săi lideri vor trebui să ajungă şi ei centenari
■ Preşedintele Iohannis declară că nu are „nici o problemă morală” în
legătură cu casa din Sibiu. Mulţi erau deja convinşi de acest lucru
■ Cătălin Rădulescu – “parlamentarul AKM” - a rămas fără permisul
de port-armă. Protestatarii pot de acum să protesteze liniştiţi. Nu-i mai
pândeşte nici un pericol ■ Sătul de umblat pe câmp ca să-i convingă pe
fermieri să-şi facă formele pentru subvenţii, ministrul Daea şi-a luat un
răgaz pentru a se consulta, la Bruxelles, cu comisarul European pentru
Agricultură, Phil Logan. 
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Săptămâna 12
(20 - 26 martie)

■ Mare tărăboi în ALDE: copreşedinţii Tăriceanu şi Constantin
nu se mai înţeleg de când a apărut ideea că partidul trebuie condus de
un singur preşedinte şi că acesta ar trebui să fie Tăriceanu. Ambii se
acuză de şantaje şi presiuni în alcătuirea listelor pentru alegeri ■ Con-
struit pe baza sediilor conservatoare cu resurse umane liberale de rit
vechi, partidul este în pragul dezagregării. Lui Constantin îi face cu
ochiul Ponta, aflat la cuţite cu Dragnea, în ideea formării unui nou par-
tiduleţ ■ Ceva mai bună ca Olguţa Vasilescu la pronunţia în engleză,
Codruţa Kovesi s-a dus la Consiliul Europei ca să se plângă de imuni-
tatea foştilor miniştri ■ Iohannis a promulgat legea de instituire a Zilei
Naţionale a Pădurii, pe 27 martie. Să o sărbătorim cât mai avem ce
■ Doar trei plângeri au ajuns la autorităţile italiene de la „sclavele”
românce din Sicilia, semn că această condiţie este asumată cam de bună
(ne)voie ■ Nicuşor recunoaşte cu sinceritate: Eu m-am opus venirii lui
Cioloş în USR! Chiar aşa: unul cu munca şi altul cu foloasele... cuve-
nite? ■ Rămas fără „coledzi” - vorba lui Dandanache - fostul premier a
luat o cursă low cost şi s-a dus la Bruxelles ca să mai stea de vorbă cu
Juncker şi Timmermans. Poate îi găsesc ei o slujbă, că Iohannis nu a
reuşit ■ Guvernul nu mai are bani pentru cofinanţarea proiectelor cu
fonduri europene. Iar o să stăm prost la absorbţie... ■ Legea Supermar-
keturilor se modifică în Parlament. Se renunţă la raioanele exclusive de
produse româneşti şi la procentul de 51%, cum se cere de la Comisie
■ Oricum, ideea nu era fezabilă, iar ministerul Agriculturii constată şi
de ce: importurile de produse alimentare sunt în continuare mai mari
decât exporturile ■ Băsescu vrea 100.000 euro de la fosta noră a lui
Măgureanu ca despăgubiri pentru calomnia cum că el nu ar fi fost străin
de „dispariţia” lui Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Blejnar
■ Pe 20 martie a fost sărbătorită Ziua Internaţională a Fericirii! Ne
plasăm pe locul 57 într-un clasament în care conduc norvegienii ■ După
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ce a recunoscut că el nu l-a vrut pe Cioloş în partidul său, Nicuşor a în-
tors-o: „Există o majoritate - în care nu mă regăsesc - spune el, - care-l
doreşte în partid. Dacă se înscrie până la alegeri, poate să candideze
pentru orice post!”. Aţi mai pomenit asemenea generozitate la un făcător
de partid? ■ Ministrul Justiţiei, Toader (care ar putea concura cu Iohannis
la viteza vorbirii) a propus amânarea Legii Graţierii. Pentru când va
putea fi evaluată mai puţin emoţional - dacă asta se va putea întâmpla...
■ Comisia Parlamentară începe controlul la SRI. Să vedem ce-o de-
scoperi acolo... ■ Curtea Constituţională a amânat decizia în chestiunea
legii care interzice persoanelor condamnate să ocupe funcţii guverna-
mentale. Răspunsul s-ar putea să nu-l mai intereseze pe Dragnea ■ Cli-
nica AKH din Viena nu va mai primi pacienţi români pentru transplant
de plămâni. Ministerul nu înţelege de ce. Secţia de la spitalul Sf.Maria
nu funcţionează din cauza obrăzniciei managerului Copcă, cel care i-a
trimis la plimbare pe medicii străini veniţi să verifice condiţiile de
funcţionare ■ Un barometru IRSOP - SNSPA constată că industria şi-a
revenit în februarie, după patru luni de declin ■ După ce că are probleme
cu copreşedintele Constantin, Tăriceanu nu este scutit de neplăceri par-
ticulare: un dealer care i-a promis că-i aduce din Germania un Mercedes
nou-nouţ la preţ de mâna a doua, i-a dat o ţeapă de 14.500 euro, după
care s-a făcut nevăzut ■ Pasionat de fotbal, Nicolae Văcăroiu şi-a făcut
echipă la Curtea de Conturi, pe care o antrenează şi o suţine nu doar
moral ■ Programul „Prima Casă” din 2017 prevede acordarea a 30.000
credite, în valoare de 2,5 miliarde lei ■ Surpriza zilei a fost greva „spon-
tană” a ceferiştilor nemulţumiţi peste noapte de salariile pe care le au
şi care i-au lăsat pe călători pe drumuri, fără nici un avertisment (alt-
minteri nu era spontană greva). Cum există nişte prevederi legale clare,
„spontanii” ar trebui să suporte sancţiunile cuvenite ■ În noile atentate
de la Londra au fost implicaţi, ca victime, doi români, accidentaţi de
maşina care a intrat în trecătorii de pe podul Westminster ■ Într-o in-
tervenţie la TVR, ambasadorul Dan Mihalache n-a reuşit să dea prea
multe detalii despre identitatea acestora, motivând că autorităţile bri-
tanice nu sunt prea comunicative în astfel de situaţii ■ Tot scandalul
legat de suspendarea transplanturilor de plămâni la clinica AKH din
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Viena a fost provocat de tembelul manager de la Spitalul Sf.Maria,
Narcis Copcă, care i-a trimis la plimbare pe medicii veniţi să verifice
condiţiile de la secţia de transplant ce urma să fie pusă în funcţiune la
spital ■ Ministrul Bodog spune că spitalul se află în proces de evaluare
, ceea ce nu rezolvă problema gravă a pacienţilor scoşi de pe listele de
intervenţii de la Viena ■ La Bruxelles, ştafeta celor care îşi blamează
ţara crezând că îi fac un bine înjurând vremelnicele autorităţi a fost pre-
luată de neobositul suporter băsist Liiceanu, care a denunţat „penalii”
aflaţi la conducerea Parlamentului ■ La dezbaterea organizată de Par-
lamentul European pe tema problemelor legislative ale României a par-
ticipat însă şi ministrul Toader, care a reuşit să explice care este situaţia
reală: „Avem o inflaţie legislativă” - a conchis domolul ministru, a cărui
prezenţă acolo l-a mulţumit până şi pe mereu nemulţumitul Iohannis
■ Dragnea refuză să joace rolul de consilier marital în conflictul casnic
din ALDE. Aşteaptă ca Tăriceanu şi Constantin să vină cu hotărârea
unei structuri statutare, ca să ştie cu cine stă de vorbă despre Alianţă
■ Apar şi primele semne de molipsire de „gripă useristă” (de genul mân-
catului din coşurile de gunoi): deputatul ALDE Zmău a protestat îm-
potriva lui Daniel Constantin defilând în chiloţi prin curtea
Parlamentului. Noroc că aceasta mai are încă gard... ■ Atentatul terorist
de la Londra ne-a adus în atenţia lumii pentru un alt motiv decât cele
cu care eram obişnuiţi (ştiţi dv care...). Printre victime s-au aflat doi
români - Andrei şi Andreea - el inginer, ea arhitectă, aflaţi într-o călă-
torie de plăcere, înaintea căsătoriei. El a suferit o fractură la picior, ea
o comoţie cerebrală, după ce s-a aruncat în Tamisa, în urma acroşării
de maşina teroristului ■ Saga transplantului pulmonar cunoaşte o nouă
fază: controlul de la Agenţia Naţională de Transplant a ajuns la con-
cluzia că secţia amenajată la spitalul Sf.Maria are tot ce-i trebuie în
afară de chirurgii care să opereze! Aceştia ar trebui să ia avionul din
Germania, oridecâteori se iveşte şansa unor organe prelevate! ■ Minis-
trul Bodog nu este însă dispus să-şi asume o asemenea responsabilitate
pentru că dacă ar da drumul secţiei, pacienţii români nu vor mai putea
fi operaţi în străinătate ■ Avocatul Poporului (adică Ciorbea) s-a sesizat
în privinţa refuzului clinicii austriece AKH de a mai opera pacienţi
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români. Amănunte despre motive ar putea afla de la belicosul manager
Copcă ■ Greva „spontană” a ceferiştilor a avut drept consecinţă promi-
siunea unor majorări salariale de până la 20%. Nu şi sancţiunile cuvenite
pentru încălcarea regulilor conflictelor de muncă ■ Şedinţă de Guvern
comună, România - Moldova, la Piatra Neamţ. „Indiferent de pozi-
ţionările prezidenţiale de la Chişinău, Guvernul şi Parlamentul îşi
menţin angajamentele asumate faţă de colaborarea cu România” - a de-
clarat premierul basarabean Pavel Filip ■ A fost numit un nou prim ad-
junct al directorului SRI, pe postul vacantat de nevoie, de Florian
Coldea. Este un tânăr general de 45 de ani, Răzvan Ionescu pe nume,
specialist în combaterea armelor de distrugere în masă ■ Deşi promisese
că nu o va face, Grindeanu l-a dat afară pe şeful de la Antifraudă,
Voinescu. Probabil că va fi numit unul mai hotărât să stoarcă bani pentru
buget din piatră seacă ■ Preşedintele Comisiei LIBE de la Parlamentul
European nu i-a dat mari speranţe lui Liiceanu, ajuns la Bruxelles ca
să-i denunţe pe „penalii” de la Bucureşti. „Nu e treaba Parlamentului
European!” a concluzionat acesta după dezbateri ■ Cioloş este nemulţu-
mit de faptul că Nicuşor se foloseşte de numele său şi îl somează să nu
o mai facă. Ceea ce înseamnă că sunt slabe speranţe să se mai alăture
USR-ului, cum dorea Iohannis ■ CSM a suspendat-o din funcţie pe
judecătoarea Camelia Bogdan. Au ajuns-o blestemele lui Voiculescu pe
specialista în telepatie şi în confiscare extinsă... ■ Românca salvată din
Tamisa după zece minute petrecute în apa rece, după o comoţie cere-
brală suferită după şocul provocat de maşina teroristului, şi-a revenit la
spitalul din Londra unde este tratată ■ Ovidiu Tender şi-a redus perioada
de detenţie de la 12 ani şi 7 luni, la 9 ani şi 2 luni, în urma retragerii
acuzaţiei de abuz în serviciu ■ Petre Roman a pierdut procesul de in-
compatibilitate cu ANI ■ Iar Sorin Blejnar rămâne în arest ■ Mihai
Aniţei, preşedintele Colegiului Psihologilor, muncea câte 20 de ore pe
zi - uneori chiar mai mult de...24 - au constatat procurorii care i-au ana-
lizat modul în care îşi deconta veniturile greu de justificat altfel ■ Noi
avem deja experienţa unei Europe în două viteze - consideră Tăriceanu,
în avanpremiera reuniunii festive de la Roma ■ Ajunsă la venerabila
vârstă de 60 de ani (mai are 5 până la...pensie!) Uniunea Europeană



s-a mobilizat pentru a convinge că nu este în pragul dezagregării. Ba
dimpotrivă. Liderii reuniţi la Roma au renunţat la ideea „Europei cu
două viteze” care îi alarmase pe estici şi dau asigurări că fiecare va
merge cu viteza pe care o doreşte sau cu care poate ■ La întâlnirea cu
Papa Francisc, care l-a primit la Vatican, Iohannis i-a „reiterat” invitaţia
de a vizita România în 2018. Papa a mulţumit, dar nu a spus nici da,
nici ba ■ De ziua lor, 4000 de poliţişti au manifestat în faţa ministerului,
solicitând lefuri mai mari cu 20%. După discuţii cu ministrul Dan şi cu
oficiali de la Finanţe au fost obţinute nişte sporuri. Majorările - mai
târziu ■ De Ziua Naţională a Pădurii - promulgată cu câteva zile în urmă
de preşedinte - Regia ROMSILVA şi-a manifestat...nesimţirea,
necatadixind să marcheze în vreun fel evenimentul. Nici măcar cu un
comunicat. Noroc cu preşedintele, care înaintea plecării la Roma, a
plantat într-o locaţie secretă un pui de stajar. În virtutea zicalei „ai noştri
ca brazii!”... ■ La „fotografia de familie” de la Roma, Iohannis s-a
plasat - semnificativ - lângă Angela Merkel... ■ Un conflict cu final
aşteptat: cel dintre copreşedinţii ALDE. Aşa cum se estima - deşi con-
siderată nestatutară de Daniel Constantin şi ai lui, şedinţa Biroului
Politic Central al ALDE a decis retragerea sprijinului politic fostului
preşedinte conservator. Au votat împotrivă şase dintre „veterani”, dar
decizia vacantează postul de ministru al Mediului ■ Tăriceanu a şi
hotărât cine îi va lua locul: Graţiela Gavrilescu ■ Mai rămâne ca
Grindeanu să fie notificat (bineînţeles, prin Dragnea) pentru a proceda
la remaniere ■ Odată cu eliminarea lui Daniel Constantin se rezolvă şi
problema preşedinţiei unice, care era tema centrală a viitorului congres
■ Nu se ştie (încă) dacă Constantin mai rămâne membru al partidului,
după ce a fost acuzat de „tehnocraţie” ■ Partidul aliat la guvernare nu are
asemenea probleme. În weekend, Dragnea şi Grindeanu s-au relaxat la o
partidă de pescuit la Tulcea, concurând la proba „răpitor”. A câştigat
Dragnea cu 17 ştiuci prinse la doar 9 reuşite de premier. O performanţă,
totuşi, el fiind debutant şi în acest domeniu... ■ Băsescu „traduce” ce ne
spusese Iohannis la revenirea de la Roma: declaraţia celor 27 nu arată
vreo victorie a opozanţilor mai multor viteze - între care ne aflăm şi noi
- ci consfinţeşte o uniune cu „ritmuri” diferite. Ceea ce e cam tot aia...
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Săptămâna 13
(27 martie - 02 aprilie)

■ Daniel Constantin a fost aruncat peste bordul vaporului gu-
vernamental fără prea multe fasoane. După ce ALDE i-a retras sprijinul
politic, pentru Grindeanu nu a fost decât o formalitate să facă anunţul,
înainte de a transmite preşedintelui propunerea de numnire a Graţielei
Gavrilescu ca ministru al Mediului ■ Funcţie pe care aceasta a mai
deţinut-o, scurt timp, în cabinetul Ponta ■ Nu este clar dacă funcţia de
vicepremier mai supravieţuieşte titularului, sau dacă nu a fost decât o
medalie onorifică, în schimbul contribuţiei conservatoare la edificarea
partidului lui Tăriceanu ■ Dragnea s-a spălat pe mâini, justificându-se
prin faptul că nu poate să intervină în bucătăria statutară a partenerului
de coaliţie ■ Evenimentul l-a făcut pe Ponta să invoce o „tehnică a
aruncării peste bord” specifică lui Dragnea, pe care ar fi aplicat-o în
cazurile lui Antonescu, Oprea, Constantin şi - evident - Ponta ■ Fostul
premier se vede în postura unui salvamar, care-şi va asuma sarcina de
a salva victimele teleormăneanului ■ S-au împlinit cele 14 zile promise
de ministrul Toader pentru „evaluarea” celor care au încălcat Constituţia
- Lazăr şi Kovesi. Ca un făcut, exact la ţanc ambasadorul american
Klemm s-a prezentat la minister să se asigure de integritatea investiţiei
americane în anticorupţia marca „Codruţa”. Dealtfel, când el a ieşit din
cabinetul ministrului, a intrat protejata sa ■ La ieşire, şefa DNA a
anunţat răspicat că nu i s-a cerut şi că nu-şi va da demisia ■ Toader însă
prelungeşte suspansul până miercuri, când va reveni dintr-o nouă vizită
la Bruxelles şi când va anunţa rezultatele evaluării ■ Se pune la cale o
nouă lege Big Brother (UNIP) care va permite să fim monitorizaţi la
„sânge” pentru orice călătorie cu avionul. Ceva de genul acesta există
doar în Marea Britanie şi Franţa. Proiectul este deocamdată în dezbatere
publică ■ După meciul ultimei speranţe pentru mondialul de fotbal din
Rusia, în care nu am reuşit să marcăm în poarta danezilor (ca la ultimele
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patru partide) se caută vinovaţii. Este cea mai tristă performanţă din
istoria (ne)calificărilor noastre. Trebuie să ne resemnăm cu ideea că nu
putem mai mult. Iar nefericitul Daum, oricât ar fi de bine plătit, nu poate
să suplinească lipsa de valoare a fotbalului românesc ■ Aşteptat mai
ceva ca meciul de fotbal cu Danemarca, procesul Elenei Udrea a făcut
parţial lumină în cazul extrem de mediatizat al Galei Bute. Parţial - pen-
tru că este vorba despre prima instanţă, şi mai sunt două până la final.
Sentinţa pronunţată acum este la jumătatea drumului: mai puţin decât
au cerut procurorii şi mai mult decât sperau inculpata şi suporterii săi
■ Doar ea şi Rudel Obreja au primit sentinţe cu executare. Restul acuza-
ţilor au fost achitaţi ( Ariton) sau au primit suspendări, în schimbul de-
nunţurilor ■ A avut termen şi dosarul „Bombonica” - de care judecătorii
s-au debarasat transmiţând cauza la Curtea Constituţională, pentru a se
clarifica dacă este abuz în serviciu sau doar încălcare de regulamente
■ Cu puţin noroc şi bunăvoinţă din partea instanţelor, preşedintele PSD
ar putea să „reziste” în faţa ofensivei DNA, scăpând şi de prima con-
damnare (Referendumul) şi de a doua, cu executare ■ Ministerul
Sănătăţii a ajuns la un acord cu clinica AKH din Viena: se vor efectua
acolo încă zece transplanturi de plămâni pentru pacienţi din România.
Concomitent, vom primi asistenţă pentru a se pune la punct secţia de la
Spitalul Sf.Maria ■ Dragnea face pace cu „aripa” Ponta: Teodorovici a
fost numit şef al Comisiei de Buget-Finanţe ■ Prin adoptarea unei legi
de modificare a Constituţiei care să prevadă expres că familia e com-
pusă dintr-un bărbat şi o femeie (şi nu , după modelul european, din doi
bărbaţi) România ar face un pas înapoi în ce priveşte drepturile funda-
mentale (bine zis!) ale omului - susţin grupările de minorităţi sexuale.
Suntem - alături de Bulgaria, Lituania, Letonia şi Slovacia - printre
puţinele ţări din UE care nu se aliniază acestei tendinţe moderne
■ Preşedintel CEC BANK, Radu Graţian Gheţea, este de părere că
românii sunt prea optimişti în materie de credite şi că nu ţin seamă de
de avertismentele pe care piaţa le-a dat până acum - apropo de tendinţa
crescătoare de îndatorare pentru achiziţionarea de locuinţe ■ Nicuşor
Dan este cercetat la avere, după ce s-au vehiculat suspiciuni legate de
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declaraţiile sale de venit ■ Aşteptat cu emoţie, raportul „evaluărilor”
făcute de ministrul Justiţiei asupra activităţii procurorului general şi a
şefei DNA a fost prezentat într-o manieră rabinică. Şi voi aveţi dreptate,
că vă luptaţi din greu cu corupţia, dar şi foştii mei colegi, constituţio-
nalii, au dreptate, că aţi călcat Constituţia! În consecinţă: nu este „opor-
tună” declanşarea măsurilor instituţionale de revocare! Mai pe şleau fie
spus: aţi călcat legea, dar vă iert, că nu dă bine la ambasada americană
să vă dăm afară! Şi nici preşedintele, cel atât de mulţumit de activitatea
voastră, nu trebuie necăjit! Abia i-a trecut supărarea după ce-au vrut să-i
facă europenii la Roma, cu vitezele lor! ■ Iohannis însuşi a declarat că
e bine că ministrul e cu ochii pe cei doi - cum dealtfel scrie la Constituţie
- şi că o „cooperare loială” poate să înbunătăţească activitatea instituţi-
ilor. Aia de care e mulţumit, având toate şansele să fie f.f.f. mulţumit
■ „Evaluarea” ministrului Toader ar putea să impună, în premieră, o
nouă categorie juridică: oportunitatea! Judecătorii ar putea aprecia dacă
este oportun sau nu să condamne un infractor! ■ Anul acesta am putea
avea încă 90 de km de autostradă, cu o condiţie: să se renunţe la pasajele
pentru...urşi! Impuse de Comisia Europeană, în scopul asigurării lib-
ertăţii de mişcare a unor animale care, de fapt, nici nu trăiesc în zona
respectivei autostrăzi. Ecoductele - aşa le zice - costă 180 milioane de
euro - cât toată autostrada. La o chestie ca asta începi să înţelegi Brexitul
■ Campioana antifumatului pe bază de subvenţii comunitare, madam
Ciobanu, de pe lângă Ministerul Sănătăţii, sare în apărarea Comisiei
Europene care a difuzat poza unui pacient român pe patul de moarte,
pentru a fi imprimată pe pachetele de ţigări. Dânsa insistă că familia se
înşeală asupra identităţii persoanei (pentru că cer despăgubiri de un mili-
on de euro) ■ Prinţul Charles a venit (doar) pentru a doua oară în Româ-
nia, într-o vizită oficială, ţara în care are 10 proprietăţi. Ar fi primit
sarcină de la guvernul său să facă Brexitul mai uşor de înghiţit de catre
restul europenilor... ■ Iohannis participă la summit-ul PPE de la Malta,
alături de mai-marii continentului care sunt, majoritatea, populari. Acolo
s-a pronunţat din nou, fără rost, împotriva unei Europe cu mai multe
viteze, deşi nimeni nu mai vorbeşte despre acestea. Vitezele au fost în-
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locuite cu „ritmuri” ■ Şeful socialiştilor europeni, bulgarul Stanişev,
s-a aflat la Bucureşti, unde a avut convorbiri cu Dragnea, preşedintele
celui mai important partid socialist din Uniune în momentul de faţă. Au
conversat despre programul de guvernare ■ Prinţul Charles şi-a conti-
nuat vizita oficială. A fost la Muzeul Satului, a plantat un pomişor şi a
vizitat Delta Văcăreşti. Ar vrea să o vadă şi pe cea a Dunării ■ Ziua a
fost dominată comentariile şi controversele legate de „evaluarea” lui
Toader. Grindeanu s-a declarat mulţumit, în timp ce Dragnea a fost
dezamăgit. Băsescu l-a catalogat pe Toader drept „marţafoi” ■ S-a în-
registrat cel de-al 17-lea deces al unui copil, cauzat de rujeolă. Copilul
era nevaccinat şi nici nu avea certificat de naştere. Până acum s-au con-
tabilizat peste 3000 de îmbolnăviri de rujeolă ■ Dispute aprinse pe
seama costurilor unui transplant pulmonar la spitalul Sf.Maria. Minis-
terul nu dă în vileag suma, dar se bănuieşte că ar fi mai mare decât cea
pe care o percep austriecii la AKH Viena ■ S-au deschis două noi staţii
de metrou -Laminorului şi Străuleşti, pe linia care leagă Gara de Nord
de Mogoşoaia. Depoul - care a imobilizat zona timp de mai mulţi ani -
nu e încă terminat ■ Primăria Capitalei a aprobat Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă care prevede amenajarea de benzi unice pentru trans-
portul în comun pe 25 de kilometri ■ Compania care execută pasajul
de la Piaţa Sudului a primit un ultimatum pentru întârzierile nejustificate
în finalizarea obiectivului şi riscă rezilierea contractului. Iar noi riscăm
o nouă întârziere, de câţiva ani cel puţin ■ În urma spectaculosului suc-
ces înregistrat cu ancheta DNA pentru Ordonanţa 13, procurorul general
Augustin Lazăr a fost invitat de omologul său francez pentru a împărtăşi
din valoroasa sa experienţă în Hexagon, unde se înregistrează fenomene
juridico-politice similare celor din România ■ Legea Prevenţiei, pusă
în dezbatere publică, dă speranţe comercianţilor că nu vor mai fi amen-
daţi pentru orice mărunţiş. 396 de contravenţii nu vor mai fi sancţionate
din prima, ci doar la repetarea abaterii ■ De la 1 aprilie s-au majorat
tarifele pentru gazele naturale distribuite consumatorilor casnici. Noroc
că vine vara... ■ Ministerul Turismului ameninţă că va publica lista
agenţiilor fără licenţe. Ar fi vreo mie ■ După ce s-a plâns la toate



forurile că e asuprită şi se intenţionează să i se închidă gura prin desfi-
inţarea taxei Radio/TV, Televiziunea Română îşi manifestă recunoştinţa
fierbinte faţă de Guvernul care i-a alocat banii necesari ca să-şi plătească
datoriile din ultimii zece ani - 522 milioane doar faţă de buget. De acum
înainte - ameninţă oamenii destoinicei directoare Irina Radu (destoinică
pentru modul în care şi-a „aranjat” rămânerea în funcţie) vor rupe gura
târgului cu emisiunile lor, produse cu acelaşi număr exorbitant de an-
gajaţi - cât toate televiziunile private la un loc.

Săptămâna 14 
(03 - 09 aprilie)

■ Mare show mare la guvernare: proiectul Legii Salarizării
Unitare e gata şi joi va fi prezentat în Parlament, asumat de toţi parla-
mentarii Coaliţiei, ca să meargă lucrurile mai repede. Se estimează că
prin 2020 va curge lapte şi miere pe uliţele bugetare ■ Noii miniştri de
la Mediu (Graţiela Gavrilescu) şi Relaţia cu Parlamentul (Viorel Ilie)
au depus jurământul la Cotroceni. Iohannis nu le-a mai ţinut nici un dis-
curs ■ Ministrul Toader ameninţă cu un audit extern la Parchetul Gene-
ral, DNA şi DIICOT. Ca să nu-i mai iasă vorbe ■ Acestea ies, totuşi:
parlamentarii PSD sunt nemulţumiţi de decizia luată de el şi îl invită să
le explice motivele „oportunităţii”. Chiar şi Dragnea a rămas nedumerit
de contradicţia dintre expunere şi concluzii ■ USR este un demn urmaş
al PRM şi PPDD prin fauna exotică pe care a adus-o în Parlament. Unul
dintre exhibiţioniştii săi, Goţiu pe nume, s-a zbătut să convingă lumea
că el este cel pe care Şerban Nicolae l-a gratulat cu calificativul de
„scârbos” fără să-i pronunţe numele. Omul s-a recunoscut însă în epitet
■ Ferm pe poziţie, şeful său, Nicuşor, speră că partidul se va delimita
de „agresorul verbal” ■ Monica Pop, managerul de la oftalmologie a
fost trimisă în judecată într-un dosar în care e acuzată de închirierea
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neautorizată a unor spaţii din spital, provocând o pierdere de 25.000
euro. Doctoriţa e convinsă că e vorba de o răzbunare a fostului ministru
Voiculescu, care nu o avea la ficaţi ■ Senzaţia zilei a reprezentat-o şpaga
luată de fostul şef al CNAS, Duţă, de la firmele IT care au implementat
cardul de sănătate: peste 8 milioane euro! A fost pus sub control judiciar
■ Curtea Constituţională a amânat pentru a treia oară decizia în cazul
contestaţiei la legea care interzice persoanelor cu condamnări să ocupe
funcţii guvernamentale (cazul Dragnea). Dorneanu spune că speţa e di-
ficilă datorită conotaţiilor politice şi că din cauza asta nu s-a reuşit încă
să se formeze o majoritate ■ Ministrul Toader e de părere că nu este
nevoie să se fixeze o limită bănească pentru abuzul în serviciu şi că de-
cizia trebuie să rămână la latitudinea judecătorului. Acesta poate să
aprecieze dacă e ...oportună condamnarea sau nu ■ Dragnea este sur-
prins şi el de rezultatele peste aşteptări ale încasărilor . De aici, însă,
până la proiectele fantasmagorice de măriri de lefuri bugetare e cale
lungă. La nivelurile pe care le imaginează miniştrii cabinetului
Grindeanu, economia românească ar trebui să aibe cel puţin eficienţa
celei germane. Ceea ce nu prea e cazul... ■ RADET a oprit furnizarea
căldurii conform legii, după trei zile consecutive de temperaturi pozi-
tive. Din nefericire, în a patra zi vremea s-a răcit brusc... ■ Mult zgomot
pentru nimic: ministerul de Interne şi Primăria Capitalei se luptă din
greu cu „balena albastră”, nereuşind altceva decât să stimuleze curiozi-
tatea celor cărora altfel nu le-ar păsa de ea ■ Un veritabil eveniment
cultural a creat municipalitatea cu „Gala Firea” - concertul extraordinar
de Paşti, care a adus sub cupola Ateneului artişti valoroşi şi o asistenţă
de calitate ■ Ministrul Toader face - tot mai evident - figură de... tehno-
crat. Deciziile sale nu se subordonează indicaţiilor de partid, iar posi-
bilitatea de a fi remaniat nu-l emoţionează. El - vorba Codruţei - „îşi
face treaba”! ■ Ministrul a finalizat proiectul de revizuire a Codului
Penal. Printre noutăţi: abuzul în serviciu nu mai beneficiază de un prag
valoric. „Dacă vor parlamentarii să pună unul, n-au decât!” ■ Primii
bugetari care vor beneficia de majorări salariale sunt cei din sistemele
ordinii publice şi apărării ■ Olguţa Vasilescu atrage atenţia că legea
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salarizării unitare nu va prevedea doar majorări. „Bugetarii de lux” vor
avea parte de scăderi ale lefurilor ■ Mugur Isărescu susţine că, contrar
aparenţelor, „leul a fost destul de cuminte” în ultima perioadă. Adică
nu a avut variaţii îngrijorătoare ■ La întrebarea indiscretă dacă a cola-
borat cu Securitatea, Guvernatorul a replicat, sec, că răspunsul ar trebui
să-l dea „organele abilitate” ■ Se bucură de succes ordonanţa lui Cioloş
prin care cei fără vechime pentru pensie pot să-şi „cumpere” intervalele
care le lipsesc plătind CAS-ul ■ 31% dintre firmele străine din România
se plâng de corupţie, chiar daca unele dintre ele sunt cele care o
provoacă, din dorinţa de a rezolva mai uşor unele probleme birocratice
■ Ministrul Bodog a ajuns la concluzia că la spitalul Sf.Maria nu se pot
efectua transplanturi pulmonare. Deşi echipamentele necesare există,
lipsesc specialiştii pe care managerul Copcă crede că îi poate „închiria”
de la alte spitale ■ Procurorii din Sibiu au ajuns la concluzia că adoles-
centa care a căzut de la etajul 10 ar fi fost, de fapt, împinsă spre sinu-
cidere de regulamentul jocului „Balena albastră” ■ 5 miliarde de lei
gestionează Primăria Capitalei în acest an, cu unul mai mult decât anul
trecut. Cea mai mare parte din bani merg către spitale ■ La TVR a fost
numit un nou producător general, în locul lui Cristian Zgabercea: Liana
Săndulescu, o prietenă a directoarei Irina Radu ■ Ambasadorul Klemm
îl va „încuraja” pe preşedintele Trump să viziteze România . Deşi acesta
nu pare a fi omul care să trebuiască să fie încurajat ca să facă ceva. Şi
nici ambasadorul nu pare să se bucure de atâta influenţă pe lângă noua
administraţie... ■ După zece ore de discuţii la Sinaia, liderii PSD au fi-
nalizat proiectul Legii Salarizării Unitare şi au decis să-l promoveze în
Parlament, fără a fi asumat de Guvern ■ Raportul dintre leafa lui
Iohannis şi salariul minim pe economie este de 12 - 1. Primele salarii
mărite vor fi achitate de la 1 iulie ■ În pauze , pesediştii au dezbătut şi
problema lui Ponta. Tot mai multe sunt vocile care solicită excluderea
sa din partid, lucru cu care, deocamdată, Dragnea nu este de acord. O
decizie se va lua la sfârşitul lunii ■ În cadrul unei conferinţe ce a avut
loc la Cotroceni Iohannis a lansat termenul de „democratură”, subliniind
că nu e de acord cu dictatura majorităţii. Mai ales când minoritatea este
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reprezentată de „partidul tău”... ■ Ponta a pierdut procesul de calomnie
cu Isar şi va trebui să-i plătească acestuia 20.000 lei, daune morale
■ Tot mai des, urşii protejaţi de lege atacă şi ucid animalele din
gospodăriile sătenilor pe care nu-i apără nimeni ■ Conflictul din ALDE
capătă o conotaţie financiară: Daniel Constantin a blocat conturile par-
tidului ■ Cioloş crede că fără episodul Ordonanţei 13 România ar fi
avut şanse mari ca anul acesta să intre în spaţiul Schengen ■ Procurorul
General Lazăr ne lasă „bouche bee” cu anunţul că anchetarea Ordo-
nanţei 13 este în curs! Parcă n-a auzit nici de decizia Curţii Consti-
tuţionale şi nici de evaluarea lui Toader... ■ Veste tristă: Andreea,
românca accidentată în atacul de pe podul Westminster din Londra, a
încetat din viaţă. Este a 30-a victimă românească în atacuri teroriste de
după 9/11 ■ Cei doi „terorişti” din Sf.Gheorghe care plănuiau o explozie
de Ziua Naţională au fost condamnaţi la pedepse sub un an închisoare
- interval petrecut deja după gratii ■ Un lider USR din Turda s-a auto-
suspendat când s-a aflat că, în calitate de bodyguard al unui om de afa-
ceri italian, a folosit pistolul ■ Aflat în vizită la fabrica FORD din
Craiova, care angajează o mie de noi lucrători pentru producţia SUV-
ului ECO SPORT, premierul Grindeanu a dat asigurări că modernizarea
drumului(nu autostradă!) Piteşti - Craiova va începe la...începutul lui
2018 ■ Ministrul Toader a transmis către „beneficiari” - PG, ÎCCJ, PG
- proiectul legii de modificare a Codului Penal ■ Guvernatorul Isărescu
consideră că România îndeplineşte „cumulativ” cerinţele de adoptare a
monedei euro. „Cumulativ” înseamnă „pe rând”, adică nu „în acelaşi
timp” ■ Iohannis le-a cerut preşedinţilor Camerelor acordul de a se
adresa Parlamentului pe 9 mai. Aceştia nu au însă o amintire plăcută de
la ultima prezenţă a preşedintelui în faţa aleşilor... ■ Primarul Capitalei
a aprins vineri seară luminile de Paşte - pentru prima dată în istoria
podoabelor de sărbători ■ Americanii au bombardat Siria cu 100 mili-
oane de...dolari - atât valorează rachetele Tomahawk lansate de pe două
distrugătoare aflate pe coastele Portugaliei.
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Săptămâna 15
(10 - 16 aprilie)

■ Săptămâna Patimilor a început prost pentru denunţătorii din
dosarul Microsoft 1 - Claudiu Florică şi Dinu Pescariu, care păreau puşi
la adăpost de denunţuri, rămânând şi cu banii din şpagă. Aceştia au in-
trat în malaxorul Microsoft 2 - dosar în care sunt acuzaţi că au vândut
Ministerului Telecomunicaţiilor, în 2009, licenţe de 39 milioane de euro,
cu 90! Ministrul Sandu s-a ales doar cu 3 milioane, pentru semnătura
de pe contractul de achiziţii ■ Abia pe 24 aprilie va afla Dragnea rezul-
tatul contestaţiei sale în procesul Referendumului, în care a fost con-
damnat fără ca ÎCCJ să pună la dosar motivarea semnată de Livia
Stanciu, decât după reclamarea neregulii. E o decizie vitală pentru şeful
PSD care, dacă scapă de condamnarea asta poate privi cu mai multă în-
credere finalul dosarului Bombonica ■ Aşteptat cu nerăbdare, rezultatul
investigaţiilor referitoare la calitatea produselor alimentare exportate
pe piaţa românească de marile companii internaţionale a rămas în... pro-
nunţare. Ministrul Daea a făcut cunoscut că deocamdată nu are cum să
compare produsele de pe piaţa noastră cu cele de pe pieţele ţărilor dez-
voltate, atâta timp cât nu se poate face o astfel de cercetare fără acordul
autorităţilor acestora. Preventiv, ministrul a trimis scrisori omologilor
săi din cinci ţări cerându-le acordul şi cooperarea ■ Viorel Hrebengiuc
a fost achitat în prima instanţă a unuia dintre procesele sale - „Mită la
PSD” ■ Legea salarizării bugetarilor a fost trimisă la Parlament, s-o în-
toarcă aleşii pe toate părţile ■ Ministrul de Finanţe Ştefan răsuflă uşurat:
pe primul trimestru avem un excedent bugetar de 0,2%. Dea Domnul
să o putem ţine tot aşa... ■ După ce s-a întors de la Bruxelles, unde a
fost primit de şeful Comisiei Europene, Juncker, Tăriceanu a dat piept
cu instanţa de judecată, într-un nou termen al procesului în care este
acuzat de mărturie mincinoasă. Procurorii susţin că ar fi fost nesincer
când a declarat că nu-i cunoaşte pe Truică, Silberstein şi chiar pe Dan
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Andronic şi că n-ar fi discutat cu ei problema retrocedărilor prinţului
Paul ■ Fostul său consultant politic (nu doar al său) Dan Andronic a
fost şi el astăzi invitat, dar la DNA, pentru a i se aduce la cunoştinţă că
este acuzat tot de mărturie mincinoasă, într-un dosar în care apare alături
de Elena Udrea, Ioana Băsescu şi iubitul său italian, acuzaţi de manipu-
larea unor sume destinate campaniei electorale a lui Băsescu ■ Potrivit
unor „deconspirări” sincere ale aceluiaşi Dan Andronic, Băsescu ar fi
câştigat al doilea mandat cu sprijinul unei „cupole” din care ar fi făcut
parte personaje oculte ca Maior şi Coldea, Oprea şi Kovesi, care ar fi
manevrat voturile din străinătate care ar fi acoperit deficitul din ţară şi
care l-a îngropat peste noapte pe Geoană ■ Fostul ministru al Justiţiei,
Iordache a fost audiat, în secret, ca martor, în dosarul „Ordonanţei 13”,
a cărui derulare continuă ■ Inutil - crede ministrul Toader, întrucât o
soluţie de clasare este inevitabilă ■ Artista plastică Liliana Ţuroiu este
în cărţi pentru preşedinţia Institutului Cultural Român. Printre candidaţi
se află şi actualul director, Radu Boroianu, dar acesta a primit, în
Comisie, prea puţine voturi ■ Consilierul Vasilescu de la BNR a aflat
că se pregăteşte o directivă europeană care va obliga multinaţionalele
să lase mai mulţi bani în ţările în care acţionează. Nu doar salariile, ca
acum... ■ Ministrul Energiei n-o mai vrea pe Gabriela Lulache (celebră
pentru lefurile exorbitante pe care le-a încasat pe unde au plasat-o spon-
sorii) la conducerea Nuclearelectrica ■ România este lovită de criza de
personal: angajatorii nu mai reuşesc să găsească lucrători pentru joburile
pe care le oferă. Suntem pe locul 3 în lume la deficitul de personal cali-
ficat. Necalificaţii se mulţumesc cu ajutoarele sociale… ■ „Dezvăluiri-
le” învăluitoare ale lui Dan Andronic despre „cupola” protectoare a
candidaturii lui Băsescu din 2009 au stârnit ecouri şi sentimente con-
tradictorii. Geoană a întâmpinat cu entuziasm ideea că el a fost ade-
văratul câştigător al prezidenţialelor, în timp ce Dragnea şi Tăriceanu
au văzut în asta prilejul de a se crea o comisie de investigare la nivelul
parlamentului ■ Băsescu consideră că este o copilărie să se creadă că
SRI-ul l-ar fi făcut preşedinte, dar dacă s-au comis niscai ilegalităţi, nu
au decât să plătească cei în cauză. Lui, oricum, nu i se mai poate lua
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înapoi mandatul ■ Circulă tot felul de zvonuri, între care cele mai mari
valuri publice le fac două: primul este cel referitor la faptul că Guvernul
ar intenţiona să naţionalizeze pilonul 2 de pensii private. Guvernul
neagă însă cu hotărîre, iar Dragnea îl ameninţă cu demiterea pe Mişu
Negriţoiu, ca fiind cel care a declanşat isteria printr-un SMS trimis celor
de la NN ■ Al doilea este cel referitor la „impozitul pe gospodărie”.
Ministrul Ştefan a scăpat ceva în acest sens: din 2018 cota unică va fi
de 10%, iar veniturile sub 2000 lei vor fi exceptate. Chestiunea figu-
rează, dealtfel, în programul de guvernare, dar nu sub această denumire
■ Guvernul a aprobat Strategia de descentralizare. Va acţiona în şapte
domenii: agricultura, educaţie, activităţi extraşcolare, sănătate, cultură,
tineret şi sport şi turism. Transferul de competenţe va dura un an ■ Da-
torită neclarităţilor patrimoniale, stadionul Dinamo va ieşi de pe lista
bazelor ce urmează a fi modernizate pentr CE de fotbal din 2020. I-ar
putea lua locul Arena BNR ■ Berarii României şi-au prezentat bilanţul
pe anul trecut. Sunt mulţumiţi că consumul s-a menţinut la nivelul anu-
lui anterior. Ideea de a se bea mai mult nu face parte din strategia aso-
ciaţiei ■ Luat din scurt cu problemele din justiţie Tăriceanu nu a apucat
să ne spună ce a discutat la Bruxelles cu Juncker. In întrevederea pe
care a avut-o, acesta i-a reproşat că MCV-ul face ca România să nu se
găsească, în mod egal, alături de celelalte ţări din UE ■ Asta e chiar
culmea: Ministerul Public (Lazăr, adică) este de acord cu propunerile
lui Toader de modificare a Codului Penal... ■ Şi a fost apogeul scan-
dalului „naţionalizării pensiilor private”. Poveste care a început cu o
scrisoare a şefei de la NN Pensii Private, trimisă prin mail clienţilor pe
care îi solicita să protesteze împotriva unei probabile naţionalizări
■ Dacă mailul doamnei Ţintoiu n-a stârnit prea multă vâlvă, în schimb
o intervenţie „nefericită” a lui Mişu Negriţoiu la un simpozion, unde a
spus că naţionalizarea n-ar fi o idee prea bună, a declanşat incendiul
■ Guvernul a reacţionat hotărât, iar Dragnea a făcut un veritabil proces
de intenţie olandezilor, supăraţi probabil - a spus el - pe anularea comen-
zii pentru corvete ■ Ameninţat direct cu trimiterea la...pensie, şeful ASF
a încercat să dreagă busuiocul, punându-l pe şeful de la pensii, Giurescu,
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să dea cu barda în banca olandeză ( la care, înainte de ASF, lucrase chiar
dl Mişu) : o amendă de 750.000 euro pentru bancă şi una de 100.000
lei pentru directoare ■ NN (fostă ING) şi-a cerut scuze şi a asigurat că
amenda nu va afecta lichidităţile (şi pensiile) ■ Episodul a revigorat
acuzele din campania electorală la adresa companiilor transnaţionale
care ar trata ţările în care acţionează ca pe nişte colonii ■ Liviu Dragnea
a depistat în spatele „erorii” de la NN un plan diabolic al celor care ar
dori să ducă România spre o procedură de deficit excesiv „pe prognoză”
- adică să fim judecaţi şi amendaţi de Bruxelles nu pentru ce va fi, ci pe
ce se estimează că va fi, dacă actualele măsuri fiscale nu vor da rezul-
tatele aşteptate. Iar aceştia nu pot fi alţii decât cei din opoziţie - cea la
vedere sau cea ascunsă ■ A doua temă a zilei a fost „impozitul pe
gospodărie” care ar urma să înlocuiască defunctul impozit pe venitul
global. Ministrul Ştefan a simţit nevoia să detalieze şi să explice cum
va funcţiona aceasta , din decembrie 2018, când toate cheltuielile dintr-o
entitate familială (gospodărie) vor fi adunate de un consultant fiscal
(vor fi 35.000, remuneraţi cu câte 10.000 lei) şi care va decide dacă mai
avem bani de dat la stat sau de primit înapoi, în funcţie de nişte reguli
fiscale ■ Va fi şi la noi ca la americani - prooroceşte Olguţa Vasilescu,
care ne vede cum vom umbla în limbă după facturi pentru orice cheltu-
ială ■ Vizitele de lucru pe la ministere ale premierului au devenit un
procedeu curent. A poposit şi la Ministerul Agriculturii unde ministrul
Daea l-a primit cu un mesaj...electronic: un PPS în care au fost sinteti-
zate obiectivele ministerului şi stadiile de implementare. Petre Daea a
inaugurat astfel „raportul digital” al membrilor guvernului ■ Telenovela
lansată de fostul ziarist Dan Andronic referitoare la „cupola” de sprijin
a lui Băsescu la alegerile din 2009 nu îi impresionează pe „actorii” evo-
caţi: nici Maior, nici Oprea, nici Kovesi nu confirmă şi nici nu infirmă.
Doar Vanghelie insistă cum că el ştia ceva, despre „trădarea” lui Ponta...
■ Subiectul zilei (unul fierbinte!): s-a dat de urma fugarului Ghiţă! După
aproape patru luni de la dispariţia sa de sub nasul urmăritorilor care-l
preluaseră - în ultima sa zi de imunitate parlamentară - de la o petrecere
dintr-o locaţie a SRI şi după nenumărate supoziţii referitoare la locul
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unde s-ar putea ascunde, mogulul de presă, IT şi contracte cu statul a
fost descoperit la doi paşi - în capitala Serbiei, ţară în care derulase nu
puţine afaceri ■ Când a fost reţinut, la ieşirea dintr-o cafenea unde se
aflase împreună cu fratele său, a încercat să-şi nege identitatea (I am
not Ghiţă!) mai ales că între timp suferise şi o serie de modificări ale
fizionomiei (era ras pe cap şi-şi lăsase barbă) ■ „Cherchez la femme!”
- dictonul rămâne valabil. Urma fugarului a fost luată prin intermediul
unei iubite care l-a şi vizitat în ascunzătoare de câteva ori ■ Fratele său
a încercat să-i deruteze pe urmăritori plecând prin Istanbul pentru a
ajunge la Belgrad ■ Prins în săptămâna Patimilor, în Vinerea Mare,
Ghiţă a aşteptat până spre seară decizia autorităţilor ■ Acestea au hotărât
să-l reţină pentru următoarele două luni sub acuzaţia de uz de docu-
mente false. Are la dispoziţie trei zile pentru a contesta hotărârea ■ Abia
peste două luni se va putea discuta mandatul internaţional de arestare
emis de autorităţile române ■ Există şanse reale ca o extrădare să nu se
producă prea curând, iar el să poată rămâne în Serbia în libertate până
când se vor clarifica complicaţiile juridice ■ Multă lume se întreabă de
ce a ales o ascunzătoare atât de nesigură? Un răspuns ar fi că nu a dorit
cu adevărat să-şi piardă urma şi că a mizat pe această reţinere care îi
poate oferi o protecţie ■ Istoricul extrădărilor (vezi doar cazurile
Hayssam şi Bivolaru) ne arată că lucrurile nu sunt deloc simple, iar cei
care l-ar dori repatriat cât mai curând să nu aibe succesul pe care-l vor
avea cei care-l doresc cât mai departe. Şi unii şi alţii cu motivele lor...

Săptămâna 16
(17 - 23 aprilie)

■ După două zile splendide de primăvară, s-a întors iarna. La
munte a nins şi temperatura a scăzut dramatic. Ploaia a fost întâmpi-
nată cu bucurie doar de agricultori, care erau îngrijoraţi de deficitul
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de apă din sol ■ După aglomeraţia de sâmbătă şi de duminică de pe
Calea Victoriei, rezervată de primărie în exclusivitate pietonilor, luni
au fost anulate toate manifestările pregătite de ARCUB ■ N-ar fi o
idee rea ca restricţionare circulaţiei maşinilor pe Calea Victoriei să
devină o regulă în weekend-uri. Ar fi o formă de civilizaţie urbană
■ Autorităţile sârbeşti le-au informat pe cele româneşti că Ghiţă va fi
reţinut doar 18 zile şi nu două luni cum se anunţase iniţial ■ Coloane
uriaşe de maşini s-au format nu doar pe traseele montane ci şi la
punctele de trecere a frontierei, unde aşteptarea s-a prelungit la mai
mult de două ore. Asta ca urmare a unei directive europene care im-
pune controale duble şi mai amănunţite. Regimul este rezervat fron-
tierelor Schengen, cea dintre România şi Ungaria fiind considerată
astfel din motive de MCV ■ Ion Iliescu îl ia tare pe Cozmin Guşă
(„patronul neconsolat al unei televiziuni suferinde”), care l-a acuzat
că în 2009 l-ar fi boicotat pe Geoană. „Dacă aveam ceva de obiectat
la candidatura lui Geoană, o făceam public. Dar eu am o responsabili-
tate faţă de partid” ■ Mişu Negriţoiu încearcă să-şi dreagă gafa cu
care a inflamat media şi politica: „Fondurile de pensii private nu pot
fi naţionalizate, dar pot fi trecute în administrarea statului” ■ Avertis-
ment meteo: vremea schimbătoare va persista toată săptămâna ■ Prog-
noza ameninţătoare a fost luată în serios de RADET care a anunţat
reluarea furnizării căldurii în reţeaua urbană, de marţi seara ■ Pe unde
s-a putut, au răsunat sirenele pentru situaţii de urgenţă. Este un bun
prilej să se constate care dintre ele mai există şi care mai funcţionează
■ Ministrul Toader a explicat în stilul său molcom şi aşezat că Minis-
terul Justiţiei are deja pregătită procedura de extrădare şi nu aşteaptă
decât semnalul din partea sârbilor că au încheiat socotelile cu Ghiţă
■ Au început campionatele Europene de Gimnastică, la Cluj. Când
România a primit mandatul de organizare, a asigurat Federaţia Inter-
naţională că la Bucureşti se va construi o sală modernă. Nu s-a facut
nici până astăzi. Noroc că au făcut-o clujenii ■ A poposit la Cluj şi
Nadia Comăneci, care acum 40 de ani câştiga acolo două titluri
■ Nicuşor e foc şi pară pe Autoritatea Electorală care refuză să vireze
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USR-ului 640.000 lei reprezentând cheltuieli de campanie. „Ei nu pot
concepe că un partid poate strânge puţini bani de la mulţi donatori”
zice preşedintele-matematician care are probleme cu aritmetica de
campanie ■ Turcii din România au votat majoritar împotriva solici-
tărilor lui Erdogan din referendum. De asta nu mai poate sultanul...
■ După Burnei, a venit rândul profesorului doctor Lucan din Cluj să
intre în atenţia procurorilor. Au avut loc percheziţii la Institutul de
Urologie şi la clinica particulară a profesorului, de unde au fost ridi-
cate documente în care se caută dovezi pentru faptul că s-au efectuat
transplanturi ilegale de pancreas, cu echipe incomplete. În plus pro-
fesorul ar fi produs Institutului datorii de 1,5 milioane lei ■ Faţă de
legalitatea transplanturilor, Ministerul Sănătăţii este în dezacord cu
Centrul Naţional de Transplant ■ Pentru moment transplanturile au
fost suspendate deşi pe lista de aşteptare se află 30 de urgenţe ■ Nu
există o statistică din care să rezulte câţi dintre cei operaţi au
supravieţuit ■ A revenit iarna peste ţară. Agricultorii sunt îngrijoraţi
spre disperare. Cele mai afectate deja sunt culturile pomicole. Iar urgia
nu a ajuns încă la apogeu ■ Primăriţa Capitalei ar vrea săanuleze tex-
tul de lege care prevede că termoficarea intră în funcţiune doar după
trei zile de temperaturi sub 10 grade. Decizia ar trebui să rămână de
competenţa autorităţii locale ■ Cele 400 de sirene care dau alarma în
situaţii de urgenţă din Bucureşti nu prea s-au făcut auzite la exerciţiul
de miercuri. Sunt vechi, ineficiente şi amplasate inegal pe suprafaţa
oraşului. Iar majoritatea nu pot fi puse în funcţiune decât dacă cineva
se urcă suficient de repede pe acoperişul blocului ■ Un nou eşec pen-
tru DNA: primarul Bacăului, Stavarache, a fost achitat de acuzaţia de
abuz în serviciu ■ Vicepreşedintele Comisiei Europene, Timmermans,
vine în România să stea de vorbă cu cetăţenii. Ăia cu care până acum
eurocraţii de la Bruxelles nu aveau ce şi de ce să discute... ■ S-ar putea
să-şi facă apariţia în magazine apa minerală „de stat” - cea îmbuteliată
de compania naţională care administrează izvoarele din care se
aprovizionează comercianţii. Este o afacere de un miliard de lei anual,



în care statul poate interveni asigurând „apa socială” - pentru şcoli,
spitale, armată, la preţuri net inferioare celor practicate de „privaţi”
(3 bani - faţă de 70 bani pe sticlă) ■ CE de Gimnastica de la Cluj au
debutat cu un accident: gimnastul Nistor a căzut de la exerciţiul la
paralele inegale şi a fost dus de urgenţă la spital ■ Vizita vicepreşe-
dintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans a fost una de încura-
jare: el pe noi şi noi pe ei. Oficialii români i-au spus că până în 2019
România ar trebui să scape de MCV, în timp ce Dragnea şi-a mani-
festat speranţa că „putem spera realist să prindem în această viaţă în-
cetarea monitorizării” ■ Tăriceanu i-a explicat că în vâltoarea luptei
cu corupţia s-a creat un sistem paralel de putere şi că acest lucru tre-
buie remediat constituţional ■ Nu s-a înţeles prea exact semnificaţia
îndemnului oficialului european ca Parlamentul să meargă în aceeaşi
direcţie cu Guvernul ■ Se bănuieşte însă că se referea la reproşurile
adresate de membrii Coaliţiei ministrului Justiţiei, pentru prelungirea
dezbaterii publice a propunerilor legate de amnistie ■ Toader replică
sec: dacă vor, le trimit proiectul chiar mâine! ■ Traian Băsescu a venit
cu nişte amendamente revoluţionare la chestiunea în dezbatere: „ A
luat odată o mită? Acum să nu-i distrugem toată viaţa! Trebuie să
plecăm de la un moment zero!” ■ „Aşa a fost în tranziţie!” - spune
preşedintele PMP, care şi-a lăsat partizanii „bouche bee” cu ideile
sale. Tomac s-a delimitat zicând că habar n-avea de ele, în timp ce
Turcescu dă cu barda în binefăcătorul său, sub pretext că întinează
nobilele idealuri ale pemepismului ■ Pe un secretar de Stat de la
Apărare l-a luat gura pe dinainte la exerciţiul româno-american şi a
declarat că vom achiziţiona rachete PATRIOT. Faptul l-a enervat pe
premier: „Nu mai vreau să aflu despre intenţii de achiziţii de la
altcineva decât de la ministrul Apărării!” ■ O veste excelentă pentru
patronii de service-uri auto: din 2018 va deveni obligatoriu ITP-ul
anual pentru maşinile mai vechi. Cică aşa ar fi prin toată Europa...
■ Fluxul ştirilor prăpăstioase despre dezastrul pe care l-ar fi provocat
în agricultură fenomenele meteo extreme din ultimele zile, a fost
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stopat de către ministrul Agriculturii, Petre Daea: „ E mai mult bine
decât rău!” - a afirmat acesta la Focşani, unde a avut loc prezentarea
Centrului Zonal de intervenţie antigrindină ■ Partea bună este
reprezentată de aportul de apă în sol pe care l-au adus precipitaţiile,
în condiţiile uscăciunii care le-a precedat. Ministrul a mai arătat că
până acum au avut de suferit doar pomii abia înfloriţi, culturile de ce-
reale având forţa să revină după acest şoc ■ Cu prilejul manifestării
de la Focşani Liviu Dragnea a trasat o indicaţie din partea coaliţiei la
guvernare: programul de protecţie antigrindină şi de stimulare a pre-
cipitaţiilor să fie generalizat la nivelul întregii ţări cu două luni mai
devreme decât prevedea programul de guvernare, până în anul 2020.
Urmează ca fondurile necesare să fie asigurate de guvern prin buget
şi prin fonduri europene ■ Deşi anunţase că va fi prezent şi el la
Focşani, Grindeanu nu a mai ajuns acolo. De vină ar fi nişte probleme
de sănătate datorită cărora premierul s-ar fi lăsat şi de fumat ■ Parti-
cipant la eveniment, preşedintele CJ Vrancea, Marian Oprişan nu a
ratat ocazia de a-i împărtăşi lui Dragnea, preşedintele partidului,
dificultăţile pe care le întâmpină eforturile de dezvoltare a judeţului,
datorită absenţei accesului la o autostradă şi a unui aeroport comercial
(pentru transport de mărfuri). Prima s-ar putea rezolva mai curând
decât a doua ■ Un atac la adresa unor iniţiative dubioase ale guver-
nului Cioloş a lansat directorul demisionat al ANM, Sandu, care a de-
nunţat o manevră menită să privatizeze Institutul Meteorologic, prin
intermediul „guvernanţei corporative”, în favoarea unor firme aus-
triece, cu concursul unui secretar de stat de la Finanţe. Dragnea a
replicat că toate aceste operaţiuni vor fi stopate şi reanalizate (din
aceeaşi „categorie” face parte şi concursul pentru noul consiliu de ad-
ministraţie al CEC Bank) ■ În absenţa „investitorului” principal din
„compania” ALDE, (Daniel Constantin, intrat în afacere cu patrimo-
niul PUR) congresul partidului s-a desfăşurat, îndeplinindu-şi obiec-
tivele, cu toate piedicile puse de fostul co-preşedinte, decăzut la
calitatea de „simplu membru”. Printre atribuţiile congresului nu au
figurat şi excluderile ■ Încă supărat pe secretarul de stat de la Apărare,
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care a anunţat de capul său că vor fi cumpărate rachete PATRIOT,
Grindeanu avertizează Înzestrarea Armatei că investiţiile de până în
100 milioane euro trebuie să aibe aprobarea Parlamentului ■ Contro-
versatul manager al Spitalului Sf.Maria, Narcis Copcă, cel care i-a
luat la goană pe specialiştii străini veniţi să verifice condiţiile din
secţia de transplant pulmonar, a fost depistat „mânărind” un contract
IT din fonduri europene pentru a fi câştigat de una dintre firmele lui
Ghiţă. Dosarul ar fi fost „ascuns” de nu se ştie cine, de la Palatul Vic-
toria... ■ O tragedie în weekend: doi copii alpinişti au fost ucişi de o
avalanşă în Retezat, unde participau la o escaladare însoţiţi de părinţii
lor - cei care i-au antrenat şi i-au solicitat pentru nişte expediţii care
le depăşeau puterile şi chiar dorinţele ■ Ilie Năstase a dat o nouă probă
a deficitului său cronic de cultură şi educaţie, provocând un veritabil
scandal la întâlnirea din cadrul FED CUP dintre echipele României
şi Angliei. Glumele proaste şi accesele de nervozitate au făcut să fie
evacuat din teren, comportamentul său riscând să afecteze rezultatul
meciului. Din fericire, fetele noastre s-au mobilizat şi au câştigat drep-
tul de a rămâne în competiţie ■ Avantajul terenului propriu este valabil
şi în gimnastică. Campionatul European desfăşurat la Cluj ne-a adus
medaliile ale căror culori cam începusem să le uităm. Marian Drăgu-
lescu şi Cătălina Ponor au devenit campioni europeni, bilanţul echipei
(patru medalii) plasându-ne pe locul 2 între cele 37 de naţiuni parti-
cipante.
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Accesând adresa   http://www.editura-aleg.ro
biblioteca Fundaţiei AlegRO vă stă la dispoziţie 24 de ore 

din 24. Veţi putea lectura - în format digital - volumele
semnate de reputatul jurnalist Octavian Andronic şi
vizualiza albumele cunoscutului caricaturist ANDO.

Pentru achiziţionarea ediţiilor tipărite ne puteţi  contacta
la tel. 0724 239 358
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Săptămâna 17
(24 - 30 aprilie)

■Tragedia din Retezat stârneşte controverse aprinse. Opiniile
sunt împărţite între admiraţia pentru voinţa şi performanţele micilor
alpinişti, de 11 şi 13 ani, aflaţi în marş spre culmile performanţei şi re-
proşurile la adresa părinţilor care şi-au transferat ambiţiile personale
asupra lor. S-a deschis o anchetă care va cerceta eventualele responsa-
bilităţi, fără a-i pute aduce înapoi pe copiii înălţaţi spre cer ■ Specialiştii
cred că avalanşa fatală a fost generată chiar de grupul de alpinişti, care
a ales un traseu riscant, iar medicii au constatat că cele două victime nu
purtau căşti de protecţie ■ A mai murit un copil de rujeolă. Nevaccinat,
bineînţeles. Guvernul pregăteşte o lege care îi va pedepsi pe părinţii
care refuză vaccinarea. Ar fi necesară, mai degrabă, o lege care să
sancţioneze neglijenţa şi ireponsabilitatea celor care nu s-au ocupat de
producerea sau achiziţionarea vaccinurilor la timp. 43.ooo de doze au
ajuns la medicii de familie cu mare întârziere, iar aceştia nu ştiu pe ce
criterii să aplice priorităţile ■ Proiectul legii salarizării bugetarilor a
ajuns la Senat. Peste două săptămâni poposeşte la Camera Deputaţilor,
iar de la 1 iulie se aplică primilor beneficiari ■ Parchetul General a luat-o
înaintea Parlamentului deschizând un dosar pentru anchetarea
dezvăluirilor referitoare la „Cina lui Oprea”. Să vedem cine (nu) află
mai mult ■ OMV a dat în judecată statul român de la care solicită 34
milioane de euro, „daune de mediu” ■ Dezbaterile pe tema graţierii se
prelungesc. Se aşteaptă un raport CEDO privitor la condiţiile de de-
tenţie. Băsescu este extrem de activ în discuţii şi cere prelungirea de la
5 la 10 ani a termenului pedepselor pentru care se va aplica. Îl preocupă
mai mult recuperarea oamenilor decât a prejudiciilor ■ Cum era de
aşteptat - doar nu-şi dădea Înalta Curte cu stângul în dreptul - contestaţia
lui Dragnea a fost respinsă şi onoarea Liviei Stanciu „reperată” de foştii
subalterni ■ Apar tot mai multe dovezi ale „găurilor negre” din bugetul
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sănătăţii provocate de incompetenţă şi lăcomie: la Spitalul Municipal
11 săli de operaţie stau nefolosite de ani de zile pentru că nu au fost
dotate corespunzător la momentul investiţiei ■ Satisfacţie majoră pentru
aleşii locali: dacă până acum subordonaţii aveau lefuri mai mari decât
primarii, de luna viitoare va fi invers. Vor primi lefuri majorate primarii,
viceprimarii şi şefii de CJ, cu 30%. Cea mai mare leafă o va avea soţia
primarului din Voluntari - Gabriela Pandele: 11.000 lei ■ Decizia va
trebui să fie validată de un fost primar, căruia Oprea îi mărise leafa pe
care i-a micşorat-o Grindeanu. Este, bineînţeles, vorba despre preşe-
dintele Iohannis ■ Cel care a avertizat - la o reuniune organizată la Ca-
mera de Comerţ - că o guvernare ar trebui judecată (nu de DNA) după
performanţa de a absorbi fonduri europene. Desigur că nu a fost o aluzie
la „guvernul său” tehnocrat, care n-a accesat nici un leu ■ Guvernul
actual este îndemnat, de la cel mai înalt nivel, să fie prudent, mai ales
în legătură cu diverse experimente fiscale ■ A sosit mult aşteptatul ra-
port al CEDO referitor la condiţiile din penitenciare. Neînsoţit de cele-
bra amendă de 80 milioane euro cu care ne băgase în sperieţi fosta
ministresă Prună, ci doar de recomandarea ca în şase luni să elaboram
un plan de ameliorare a condiţiilor în care infractorii îşi ispăşesc
pedepsele meritate sau nu ■ În Parlament a fost evocată condiţia re-
zolvării problemei: construcţia a opt penitenciare noi cu câte o mie de
locuri (paturi!). Pentru că în prezent capacitatea nominală de 19.000
locuri din cele existente este net inferioară cifrei celor care le supra-
aglomerează: 27.000! ■ Procurorul General Lazăr vrea să fie piua-ntâi
în toate câte sunt: după ce a luat faţa Parlamentului deschizând dosarul
„Cina lui Oprea”, a preluat şi dosarul „Avalanşa”, pe motiv că are
oameni mai pricepuţi în astfel de speţe ■ Directorul Institutului Can-
tacuzino - „acarul Păun” al crizei vaccinurilor - a avut bunul simţ să-şi
dea demisia înainte să fie dat afară ■ Grindeanu face aluzie la fostul
ministru tehnocrat al Sănătăţii când spune că importul de medicamente
nu trebuie făcut cu...rucsacul. Acesta răspunde că astea erau condiţiile
■ Ponta a recomandat instituţiilor omologe ANI şi DNA din Statele
Unite să-l ancheteze pe Trump pentru incompatibilitate, deoarece şi-a



angajat fiica la Casa Albă...■ Respingerea contestaţiei sale l-a îndârjit
pe Dragnea: „Voi merge la CEDO şi la Curtea Europeană de la Stras-
bourg. Completele care m-au judecat nu au reuşit să-mi pună în sarcină
o fraudă electorală!” ■ Tăriceanu o ţine pe-a lui cu „sistemul paralel de
putere” al „clubului mafiot” de la „Cina lui Oprea” . Nu se poate abţine
să nu o plesnească pe Kovesi, cea care se lăuda că nu se amestecă cu
politicienii...Doar în chefurile din podgorii şi la onomasticile de Sf.Nec-
ulai din biblioteca intelectualului Oprea... ■ Mandatul lui Ghiţă a fost
prelungit de sârbi la 40 de zile ca să aibe timp oamenii lui Toader să
facă temeinic dosarul extrădării ■ Dacă femeilor din parlament li se
pare normal să fie atât de puţine (14%) nu acelaşi lucru este găsit corect
de Anca Vlad, preşedinta de Onoare a Patronatului Investitorilor Autoh-
toni (PIAROM): „Suntem pe locul trei din coadă din acest punct de
vedere în Europa!” ■ Isărescu îi mustră pe debitori: „Dacă ţi-ai făcut o
casă, eşti robul casei, nu al băncii!”. Dar dacă îţi faci o bancă, al cui rob
eşti? ■ A fost găsit cel mai bine plătit angajat român: e un director de la
o firmă de consultanţă în afaceri şi câştigă 38.000 euro lunar, impozitaţi!
Pe lista asta este şi un fotbalist care încasează 142.000 lei lunar
■ Primăriţa generală şi-a ieşit din pepeni. Termenul dat de constructorul
pasajului Sudului - de 30 octombrie - este inacceptabil! ■ Radioul pu-
blic are un nou director general interimar, după ce Miculescu a fost
demis prin respingerea raportului de activitate pe ultimii doi ani: este
fostul şef al Comisiei de Cultură a Senatului, care a ratat realegerea în
noua legislatură - Georgică Severin ■ Taximetriştii au protestat (doar
500, faţă de cei 6000 trâmbiţaţi) împotriva concurenţei neloiale a celor
de la UBER care le iau clienţii de sub nas. Desigur, doar pe cei pe care
ei îi tratează cu lipsă de politeţe, condiţionări şi umflări ale facturii
■ Maşinile noi vor efectua ITP-ul după trei ani. În schimb, cele mai
vechi de 12 ani, vor fi testate anual ■ La Constanţa a ancorat un dis-
trugător britanic. Frate vitreg (e la prima mână) cu cele două corvete
achiziţionate de marina româna la mâna a doua...■ A fost Ziua Inter-
naţională a Covrigului! Ăla din care noi ne alegem deobicei cu...gaura!
■ Se pare că am obţinut prima victorie din istorie împotriva ruşilor: un
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cargou plin cu oi din România a scufundat un vas-spion rusesc în marea
Neagră! Fără să fie dotat cu rachetele Tomahawk, despre care cred ruşii
că ar fi tixit Deveselu... ■ Francezii ne-au trimis ca ambasador o doamnă
expert în combaterea corupţiei. Altora...■ Preşedintele Iohannis a pro-
mulgat legea incompatibilităţii parlamentarilor. Vor şti acum că e mai
bine să angajeze neamurile altora care le angajează pe ale lor ■ Mi-
nistrul Muncii, Olguţa Vasilescu se mândreşte cu faptul că numărul an-
gajaţilor a crescut cu 100.000 de când au venit ai ei la putere ■ Tot ea
dă de veste că pensiile speciale vor fi îngheţate până când va fi abordată
serios viitoarea lege a pensiilor ■ Ca un veritabil liberal ce este,
Tăriceanu ar renunţa pe loc la acordarea venitului minim, care garan-
tează nedorul de muncă ■ Din păcate, guvernul este majoritar socialist,
iar grosul electoratului său face parte din această categorie ■ Dragnea
îi linişteşte pe cei care s-au îngrijorat de faptul că Darius Vâlcov lu-
crează la programul de guvernare. Acesta nu va face parte din guvern.
Nici nu are cum, în delicata situaţie în care se află ■ Procurorul General
Lazăr a făcut o şmecherie ieftină când a anunţat deschiderea dosarului
referitor la alegerile din 2009. A încercat, de fapt, să blocheze comisia
parlamentară şi să ducă ancheta până la prescripţie ■ Se face ordine în
ALDE. Fostul secretar general - Damian Florea - a fost înlocuit cu
Daniel Chiţoiu, iar Vosganian a devenit purtător de cuvânt ■ Sorin Ble-
jnar, fostul şef al ANAF, a ieşit din arest după şase luni. A fost o pe-
rioadă de aclimatizare... ■ Tăriceanu foloseşte cuvinte grele în legătură
cu „Cina lui Oprea”. Personajele de acolo din noaptea alegerilor repre-
zintă „ o adunătură de tip mafiot” ■ Deşi merge din pierdere în pierdere,
TAROM va mai cumpăra patru avioane şi va relua cursele spre China
şi Statele Unite ■ Ministrul Transporturilor dă a veste bună: începe lu-
crul la drumul expres Piteşti - Craiova. S-a renunţat deocamdată la au-
tostradă, care se va face când vor fi condiţii mai bune ■ Săptămâna
viitoare va fi dat în funcţiune „podul lui Tăriceanu” de la Agigea, după
vreo trei ani lungi de trudnice lucrări ■ Se pare că postul de viceguver-
nator al BNR eliberat de „cârlionţatul” Olteanu va fi ocupat de Eugen
Nicolăescu ■ Ministrul Sănătăţii recunoaşte: în România este epidemie
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de rujeolă! ■ La recepţia pe care o va da Iohannis la Cotroceni pe 9 mai
sunt invitaţi „penalii” Dragnea şi Tăriceanu. Primăvara nu-i ca iarna, la
Ziua Naţională... ■ Cele mai scumpe ţigări din Uniunea Europeană se
fumează în România.Raportat la venituri, nu la preţ ■ Primăriţa Gene-
rală a obţinut o semi-victorie în faţa constructorilor Pasajului Sudului:
se va redeschide circulaţia pe un fir ■ De vineri RADET a sistat
furnizarea căldurii în reţeaua de termoficare, după mini-iarna de Paşte
■ De la Washington, unde trudeşte pentru binele ţării în epoca Trump,
George Maior dă replica unor alegaţii din spaţiul public. Nu spune ce
căuta la „Cina lui Oprea”, ci că n-ar fi luat bani niciodată de la nimeni.
Ba a luat! De la statul care l-a plătit mereu bine ■ După ce şi-au în-
deplinit misiunea de a scufunda vasul suspect rusesc în Marea Neagră,
oile româneşti au revenit tefere în patrie ■ Marele specialist în borşuri
şi ciorbe cu „arome” de diferite culori, Mihai Tatulici a ieşit pe piaţă cu
opera sa capitală: „Tezaurul gastronomiei româneşti: ciorbe şi borşuri”
■ Preşedintele Iohannis a participat la reuniunea Consiliului European
de la Bruxelles dedicată problemelor Brexit. Nu vor fi negocieri bilate-
rale, Comisia va negocia pentru toţi cei 27 ■ Comisia Europeană ne-a
trimis în judecată pentru că nu am rezolvat în termenul stabilit problema
deşeurilor. Fiecare zi de întârziere ne costă amenzi usturătoare ■ Peste
200.000 de persoane au intrat în ţară pentru minivacanţa de 1 Mai
■ Reluarea circulaţiei pe Transalpina a fost amânată cu o lună din cauza
condiţiilor meteo ■ În ciuda vremii răcoroase, câteva mii de tineri s-au
înghesuit în Vama Veche, într-o avanpremieră a sezonului.

Săptămâna 18
(01 - 07 mai)

■ Fostul preşedinte reverberează furios la alegaţiile lui Mircea
Oprean, soţul Zoei Ceauşescu, cum că Traian Băsescu ar fi fost un
„apropiat” al Elenei Ceauşescu. „Uite cine vorbeşte!” - a fost replica
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marinarului, faţă de acuzaţia de a fi compromis o tranzacţie cu ameri-
canii, pe când era la Anvers, din motive de bişniţă ■ Universitatea Ovi-
dius din Constanţa se pregăteşte să-l facă Doctor Honoris Causa pe
Mircea Cărtărescu. În lipsa Nobelului e bună şi distincţia asta naţională
■ 70.000 de trurişti ar fi ajuns pe litoral în această mini-vacanţă - evalu-
ează oficialii din Turism. Aceştia au stabilit şi cât au cheltuit vizitatorii
atracţiilor Litoraului: 300 de euro pe cap de turist ■ Cu toate ninsorile
şi ploile din ultima vreme, se manifestă un deficit sever de apă în sol în
Transilvania, Banat şi Dobrogea ■ Ministrul de Interne Carmen Dan a
declarat că de 1 mai nu s-au semnalat incidente notabile. 2737 patrule
de poliţie au rezolvat 2386 evenimente sesizate prin 112 ■ Ministrul
Educaţiei, Pavel Năstase, vrea să simplifice manualele şcolare. Toţi
miniştrii de până acum au vrut să schimbe câte ceva şi n-a ieşit nimic
bun din nici o schimbare ■ Vicepremierul Sevil Shhaideh anunţă că
Codul Administrativ va fi adoptat de Guvern „în următoarea perioadă”.
Asta însemnând cel mult două săptămâni ■ Ministrul pentru Românii
de Pretutindeni, Andreea Păstârnac, a aflat de la cineva de pe la Eurostat
(dar nu se ştie exact cine) că anul trecut s-au născut mai mulţi copii în
diaspora decât în ţară! În felul acesta România poate deveni o naţiune
în emigraţie! ■ Raluca Turcan explodează: Suntem ţara cu cei mai puţini
tineri cu studii superioare! De vină sunt, bineînţeles, PSD-ul şi Liviu
Dragnea! ■ La presiunea Comisiei Europene a fost publicată o primă
versiune a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor. Până la ges-
tionarea efectivă a gunoiului mai e cale lungă şi amenzi consistente
■ RATB a făcut licitaţie pentru introducerea de Internet hi fi în mij-
loacele de transport în comun. Spre deosebire de transport, Internetul
va fi gratuit ■ Fostul ministru al Justiţiei, Cazanciuc, a identificat ocu-
paţia potrivită pentru deţinuţi: să îngrijească monumentele eroilor!
■ Pe ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, îl paşte remanierea.Dragnea îi
reproşează că, deşi este bun meseriaş, e deficitar la capitolul comuni-
care...Şi unde comunicare nu e, nimic nu e ■ Moment de excitaţie maxi-
mă în redacţia telejurnalului de la TVR: protestele anunţate pe facebook
în Piaţa Victoriei împotriva amendamentelor de graţiere a unor fapte de



corupţie. Înnecat de emoţie, Mihai Constantin îi predă ştafeta reporteru-
lui din Piaţă, la rândul său emoţionat la culme, dar decepţionat de
puţinătatea TFL-iştilor care au răspuns la apel (sub o mie - numără cu
regret reporterul, care îşi exprimă speranţa că macar în următoarele zile
lucrurile se vor îndrepta şi momentele de graţie din ianuarie vor reveni)
■ „Rezistenţii” prezenţi la datorie strigă din rărunchi „hoţii” spre Gu-
vern, deşi aceia sunt tocmai la Parlament ■ Grindeanu - ca şi Dragnea
- a avut prudenţa sa nu fie de acord (pe facebook) cu ideea, el susţinând
proiectul iniţial, cel fără corupţi ■ Includerea unor fapte de corupţie
(mita şi traficul de influenţă) în lista de graţieri a stârnit mânia „tinerilor
frumoşi şi liberi” care au dat alarma pe reţelele de socializare ■ Artizanii
odioasei iniţiative (votată în Comisia Juridică în absenţa liberalilor, luaţi
cu alte treburi) sunt mereu neliniştitul şi nedisciplinatul Şerban Nicolae
şi revoluţionarul pemepist Traian Băsescu, fiecare cu motivele sale:
unul din motiv de frate şi altul de confraţi ■ Joi urmează să se discute
şi spinoasa chestiune a includerii pe listă şi a abuzului în serviciu
■ Omorul, violul şi traficul de persoane nu intră în discuţie ■ Agricul-
torii din programul „Tomata” au scos pe piaţă primele cantităţi de roşii
subvenţionate. Preţul cam pipărat - 2o - 25 lei - nu i-a făcut pe cumpără-
tori să se înghesuie. Dar sub 8 lei, producătorii vor ieşi în pierdere ■ O
afacere în stil mare au pus la cale foştii şefi de la CFR Marfă care au
vândut 2450 de vagoane la preţ de fier vechi, unui REMAT din Călăraşi,
cu care s-a împărţit „prada”. 40 de persoane au fost reţinute, iar altele
sunt cercetate ■ Nu se ştie adresa lui Geoană ( după ce s-a mutat din
casa de protocol) ca să poată fi audiat în dosarul lui Vanghelie, pentru
cele trei ceasuri de peste 200.000 euro pe care acesta i le-a făcut cadou
şefului de atunci al PSD de ziua lui ■ Procurorii consideră că ceasurile
au fost achiziţionate cu bani din şpagă şi ar trebui confiscate. „Gustul
meu în materie de astfel de podoabe e total diferit” - s-a scuzat Geoană
când a ieşit la iveală daravela ■ Rovinietele vor putea fi achiziţionate
şi on line, anunţă cei de la Drumuri. La fel şi taxa de trecere a podurilor
■ Aflat la Suceava, Iohannis n-a pierdut ocazia să mai tragă un perdaf
Guvernului pentru „atotputernicia” pe care şi-o arogă ■ Premierul
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Grindeanu a suferit o intervenţie chirurgicală, pentru îndepărtarea unor
aluniţe, după care, cu fizionomia recondiţionată, s-a îmbarcat pentru
Israel unde face o vizită de două zile ■ Cu toate că Piaţa Victoriei nu a
fost luată cu asalt de „rezistenţii” mobilizati de data asta de către jur-
nalele de ştiri ale televiziunii publice, cu reporteri setoşi de sânge gu-
vernamental, şocul produs de amendamentele cuplului Şerban-Băsescu
a determinat o reacţie rapidă din partea lui Dragnea. „Păreri personale
putem avea fiecare dintre noi în baie!” - a afirmat preşedintele Camerei
Deputaţilor urechindu-şi camaradul expansiv, dând asigurări că „facili-
tăţile” pentru corupţi vor fi eliminate ■ Ceea ce s-a şi întâmplat, miş-
carea lăsând fără obiect marşul civic organizat prompt în jurul
Parlamentului ■ Comentariul ministrului Toader s-a potrivit ca o
mănuşă: „A prevalat înţelepciunea!”. Şi oportunismul ■ Curtea Consti-
tuţională a dat verdictul - după dezbateri îndelungi - la sesizarea Avo-
catului Poporului: persoanele condamnate (adică Dragnea) nu au dreptul
să ocupe funcţii în Guvern. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi
■ Le rămâne, celor în cauză, posibilitatea de a ocupa funcţii chiar mai
bune în Parlament ■ Şi de data asta - la fel ca în vremea Ordonanţei 13
- Grindeanu a lipsit din ţară. A fost la Ierusalim, unde s-a întreţinut cu
Netanyahu şi a vizitat Sfântul Mormânt şi Bazarul din Ierusalim ■ Celor
cărora li se părea că limbajul şi tonul confruntărilor electorale de la noi
a degenerat, le recomandăm să revadă „dialogul” dintre Le Pen şi
Macron (dintre care unul va fi preşedintele Franţei), de o vulgaritate şi
violenţă greu de imaginat. Mai ales de la unii cere ne dădeau sistematic
lecţii de bună cuviinţă politică... ■ În comparaţie, o confruntare Băsescu
- Geoană a fost o veritabilă conversaţie de salon ■ A avut loc Congresul
ALDE. Cum era de aşteptat, umanistul Daniel Constantin a fost dat
afară, împreună cu Durbacă şi Banias. Norica Nicolai a devenit „omul”
numărul doi din partid ■ Mare tămbălău pe seama siglei Bucureştiului,
competentul juriu validând o imagine, dacă nu plagiată, identică cu una
din Taiwan. Concursul a fost anulat, iar autorul a rămas fără cei 50.000
lei, cât era premiul ■ Alertă printre beneficiarii celor 2% din profit redi-
recţionaţi. Noul Cod Fiscal anulează această facilitate de care se bucu-
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rau în special bolnavii cronici ■ 19 foşti angajaţi de la CFR Marfă, im-
plicaţi în traficul cu vagoane pentru fier vechi, au fost reţinuţi de
procurori ■ Umor involuntar marca „Crin Antonescu”: anunţându-şi
sprijinul pentru Buşoi , în campania pentru preşedinţia liberală (PNL),
fostul preşedinte a afirmat că „Buşoi a crescut sub ochii mei”. Dar nu
prea mult şi, poate, nu destul... ■ Episcopul Ioan Robu confirmă zvonul
care ieşise după vizita lui Iohannis la Vatican: Papa Francisc va veni în
România la anul ■ Probabil că la momentul vizitei Cathedral Plaza va
fi dispărut de pe amplasamentul din „coasta” catedralei Sf.Iosif:
Primăria Capitalei a ieşit din non-combat-ul în care o plasase Sorin
Oprescu şi anunţă că a iniţiat demersuri pentru demolarea impunătorului
building, devenit nesuferit popilor papistaşi după ce constructorul n-a
mai acceptat nişte solicitări excesive ale acestora ■ Demolarea ar costa
vreo 8 milioane de euro, bani cu care s-ar putea face câteva şcoli pa-
tronate, poate, chiar de biserică ■ Să rămânem în perimetrul proble-
melor „capitale” şi să reţinem promisiunea constructorului că la finele
lui iulie Pasajul Sudului va fi deschis total circulaţiei. Deasupra
capetelor antreprenorilor româno-italieni atârnă sabia lui Damocles /
Vrânceanu: ameninţarea că în caz contrar contractul va fi reziliat ■ Gu-
vernul anunţă că plafonarea RCA s-ar putea prelungi, date fiind
ameninţările Comisiei Europene. ASF ar trebui să vină cu o soluţie, mai
inspirată decât aceea pusă în circulaţie când cu „naţionalizarea” pilonu-
lui 2 de pensii... ■ Capitala are un nou prefect (cine o fi fost cel vechi?).
Îl cheamă Adrian Petcu şi nu se ştie mare lucru despre el. De fapt nu se
ştie mai nimic... ■ Galant, Guvernul României a mai dăruit 96 de mi-
crobuze elevilor di Basarabia. Ai noştri sunt mai căliţi la mersul pe jos
■ S-a ales un alt logo în locul celui plagiat, pentru Bucureşti. Este cel
care s-a plasat pe locul 2. Autorul nu va primi cei 50.000 de lei decât
peste o săptămână, dacă nu apar şi aici suspiciuni ■ O familie revoltată
de români vrea să dea în judecată Comisia Europeană şi Parlamentul
European, pentru că au autorizat folosirea fotografiei tatălui lor ca aver-
tisment pe pachetele de ţigări. Suferinţa produsă ar valora un milion de
euro, dar mai sunt vreo 60 de alţi suferinzi care pretind că personajul le
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aparţine şi reclamă la rândul lor, despăgubiri ■ „Rezistenţii” s-au lăsat
păgubaşi cu protestele după ce ai lui Şerban( nu şi Băsescu) au dat
înapoi cu amendamentele pro-corupţi. Dezamăgire mare şi pe la tele-
jurnale... ■ Postul public de televiziune (TVR) este trompeta mişcărilor
de stradă. Indiferent cât de anemice sunt acestea, dacă au în vizor gu-
vernul (care i-a plătit datoriile!) instituţia acordă importante spaţii de
emisie în direct şi forţe reportericeşti dedicate. Duminică, cei vreo două
sute de rezistenţi la ploaie au fost omagiaţi cu vibrantă emoţie pentru
valoroasele mesaje tefeliste ■ Protestul a fost organizat cu ochii la
camerele televiziunilor străine, în pană de subiecte ■ „Bomba” săp-
tămânii este dosarul ”Gândacul” deschis de Poliţia din Teleorman îm-
potriva unui ofiţer care a îndrăznit să filmeze un gândac care se plimba
liber prin dosarele secrete ale instituţiei. Ancheta - de o stupiditate
demnă de Cartea Recordurilor - este susţinută de către însuşi ministrul
de Interne, doamna Dan ■ O bombă - adevărată - a fost detonată pe un
câmp după ce a fost găsită de un ţăran care ara. Avea (înainte de a fi
detonată) 250 de kilograme şi nu era „mama” bombelor, ca cea aruncată
de americani în Afganistan şi criticată aspru de Papa Francisc ■ Nu vi
se pare că alegerile de acum din Franţa seamănă izbitor cu cele de la
noi, din 2000? Când era să ne procopsim cu un preşedinte de soiul lui
Le Pen - Vadim? Noroc că atunci vajnicii intelectuali de dreapta s-au
grăbit la centrele de vot ca să bage în urnă buletinele cu ştampila pe
numele lui Iliescu. E drept că nu apăruse la orizont viitorul lor idol,
Băsescu. Poate cu nimic mai bun decât Vadim... 
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Convorbire cu parazi ţ i

Cauză şi  efect
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Săptămâna 19
(08 - 14 mai)

■ Premierul Grindeanu împreună cu câţiva miniştri a plecat
într-o vizită oficială la Viena cu o cursă de linie, la clasa Economic.
Asta în timp ce tot felul de şefi şi şefuleţi bugetari nu se pot deplasa
decât la Bussines Class. Ar trebui dată o reglementare prin care să se
interzică aceste excese , angajaţii statului să fie obligaţi să călătorească
la fel ca premierul şi să se cazeze la hoteluri de maxim 3 stele. Ar rezulta
o economie importantă din care să se alimenteze programele sociale
■ Acelaşi lucru ar trebui făcut cu maşinile de serviciu: fără flotilele
bugetare de BMW, Mercedes şi Audi! Cu Dacii şi Dustere - sunt foarte
bune, iar străinii le apreciază mai mult decât noi ■ Dragnea a întors la
Senat proiectul de graţiere amendat, solicitând să se adopte varianta
Guvernului. „Dacă nu mai am autoritate în partid, mă apuc de pescuit.
Profesionist!”■ Alertă mare printre farmacişti şi pacienţi din cauza posi-
bilităţii ca unele medicamente ieftine să dispară de pe piaţă din cauza
taxei clawback ■ Băsescu a fost audiat de procurori într-un dosar referi-
tor la o retrocedare-record din 2003, când cu o singura semnătură a pus
în posesie un român din America (Nicholas Jordan) cu nu mai puţin de
66 de locuinţe ■ Iese la iveală şi o altă restituire spectaculoasă, din
aceeaşi perioadă, de care ar fi beneficiat o femeie „misterioasă” ■ O
manifestare organizată la Vama Giurgiu, cu o demonstraţie cu câini
dresati să depisteze ţigări de contrabandă şi cu o întâlnire prietenească
cu omologi bulgari, a fost contramandată în ultimul moment de Dorel
Fronea, şeful Vămii, care a aflat că va fi schimbat din funcţie ■ Guver-
nul intenţionează plafonarea indemnizaţiilor de creştere a copiilor pen-
tru că unii părinţi au văzut în ea o afacere în stil mare. Plătindu-şi ( din
propriile firme) salarii uriaşe în ultimul an dinaintea naşterii, şi-au asigu-
rat indemnizaţii de zeci de mii de euro! Figura asta se făcea curent pe
vremea când pensiile se bucurau de acelaşi regim preferenţial şi când
tot felul de şmecheri bugetari au reuşit să se pensioneze cu venituri mai



mari decât salariile pe care le avuseseră. Într-o perfectă complicitate cu
legislatorii interesaţi ■ Vremea rece s-a întors, cu ploi torenţiale şi vi-
jelii, inundaţii şi alunecări de teren ■ Cacealma guvernamentală? Ziua
Porţilor Deschise la vama Giurgiu, unde urmau să se întâlnească prie-
teneşte şefii Autorităţilor Vamale din România şi Bulgaria, a fost boico-
tată de...Guvern, care l-a demis fără motiv (chiar trebuia un motiv?) pe
Dorel Fronea chiar în ajunul evenimentului. Invitaţii şi jurnaliştii au
făcut drum întors fără a li se da vreo explicaţie ■ Tot mai des Dragnea
e în dezacord cu partidul său. Şi în chestiunea graţierii, dar şi a pla-
fonării indemnizaţiilor de creştere a copiilor. Cine ştie, poate chiar se
apucă de pescuit profesionist ■ S-a dat verde pentru referendumul de
modificare a Constituţiei în privinţa definirii familiei. Este un pas
„înapoi” - zic adepţii familiei „unisex”. Iar Ambasada Suediei a publi-
cat, ostentativ, pe site-ul său o fotografie cu doi bărbaţi ţinându-se tan-
dru de mână ■ Indemnizaţia pentru mame(taţi) favorizează o înşelătorie,
din partea unor „investitori” care îşi pregătesc graviditatea cu majorări
exorbitante a salariilor pe care şi le plătesc din propriile afaceri - spune
Olguţa Vasilescu. Un astfel de tătic voluntar încasează nu mai puţin de
35.000 euro lunar ■ Ministerul Muncii intenţionează plafonarea indem-
nizaţiei la 8000 lei ■ Propunerea parlamentară ca deţinuţii înghesuiţi în
celule peste capacitatea legală a acestora să primească reduceri ale
pedepsei de trei zile la săptămână ar veni în ajutorul infractorilor cu vi-
olenţă, care nu beneficiază de graţieri ■ Decana Facultaţii de Istorie a
Universităţii Bucureşti şi-a dat pe faţă antieuropenismul certând-o pe
primăriţa Pandele pentru faptul că sârguincioşii săi studenţi nu pot să
aprofundeze materia din cauza zgomotului de la scena pe care se făceau
repetiţii pentru concertul festiv de Ziua Europei ■ Un control al ANAF
la vreo 60 de patroni bogaţi ai unor firme sărace a avut ca rezultat o
colecţie originală de de explicaţii pentru evaziunea fiscală operată. Cei
mai mulţi au găsit banii neimpozitaţi în gropi din curte sau grădină!
■ Cu Brexit-ul pe conştiinţă preşedintele Comisiei Europene, Juncker,
vine în România să se „sfătuiască” cu cetăţenii ■ Vremea rea face rava-
gii, în continuare. La munte a şi nins ■ Capul Moţoc/Şerban a fost oferit
pentru liniştea neliniştiţilor tefelişti din stradă şi din Parlament. A rămas
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fără şefia senatorilor social-democraţi - funcţie preluată de Mihai Fifor,
şi fără şefia Comisiei Juridice - acordată fostului ministru al Justiţiei,
Robert Cazanciuc ■ Nu mai avem nevoie de teme-parazit - a explicat
Dragnea/Lăpuşneanu sacrificiul pe care tânărul şi neobositul Şerban nu
îl consideră o sancţiune, atâta timp cât nu crede că a grşit cu ceva
■ Aceste schimbări prefaţează, practic, o apropiată remaniere căreia îi
vor cădea victime vreo şase miniştri care par să nu se prea potrivească
cu funcţiile care le-au fost făcute cadou ■ Asta nu se va întâmpla, însă,
mai devreme de iunie ■ Bomboana pe coliva scandalului declanşat de
Ordonanţa 13 ar putea să fie renunţarea totală la proiectul de lege a
graţierii pe care , acum, şeful PSD o descoperă ca nefăcând parte din
programul de guvernare, care e prioritar ■ Însă pachetul de legi pe
justiţie (din care nu va lipsi cea referitoare la răspunderea magistraţilor)
va fi gata în două săptămâni - dă asigurări Grindeanu ■ BERD a îm-
bunătăţit până la 4% estimarea de creştere economică a României. Mai
e un pic până la cei 5% estimaţi de Guvern ■ Elveţia limitează temporar
accesul muncitorilor români, după ce a constatat că anul trecut au venit
mai mulţi decât consideraseră ei că ar fi normal. Anul acesta vor mai fi
primiţi doar o mie ■ Scăpat încă odată ca prin urechile acului de
demitere, Mişu Negriţoiu apreciază că nu sunt motive ca RCA să se
scumpească după liberalizarea pieţei, neexcluzând însă o „creştere gra-
duală şi diferenţiată” ■ Ponta a rămas fără unul dintre dosarele pe care
i le-a făcut Uncheşelul lui Kovesi: cel în care era acuzat că l-a făcut pe
Şova ministru pentru că erau prieteni din copilărie! ■ Ziua Europei ni
l-a adus ca oaspete de onoare pe însuşi şeful Comisiei Europene.
Juncker a avut darul să destindă atmosfera şi să creeze un climat de ci-
vilitate într-o colectivitate măcinată de antagonisme. Atît la Parlament,
unde l-a pupat pe Băsescu pe chelie şi pe Ponta pe obraz, cât şi la sin-
drofia de la Cotroceni, unde l-a ascultat cu seriozitate pe Iohannis când
i l-a prezentat pe şeful „armatei mele”. Cam asta i-a mai rămas „al său”
preşedintelui, după ce a ratat şi partidul şi guvernul... ■ Revenind la
oaspetele cel pupăcios: spune Juncker că se va ţine de cuvânt şi va scăpa
România de MCV până în 2019, pentru că ar fi caraghios ca o ţară moni-
torizată să deţină preşedinţia Uniunii! ■ Apropo de fostul partid al
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preşedintelui: preşedintele „din umbră” Predoiu s-a retras din competiţia
pentru şefia PNL. Au rămas să se înfrunte micul Buşoi, cel „crescut”
sub ochii lui Antonescu şi Orban cel scăpat din ghearele DNA ■ În
sfârşit, Parlamentul l-a revocat pe Mişu Negriţoiu de la conducerea ASF,
prin respingerea raportului de activitate. Greu de deMisu... ■ La recepţia
din Grădina lui Klaus (fostă a lui Ion) Dragnea şi Tăriceanu au ajuns
cu o întârziere de o jumătate de oră, taman după ce gazda şi-a isprăvit
discursul. N-au pierdut mare lucru ■ În Parlament a fost constituită
Comisia de anchetă a „Cinei lui Oprea”, condusă de Mihai Fifor şi
avându-l în compunere pe „acoperitul” Turcescu, un specialist al aface-
rilor de acest gen ■ Garda de Mediu a murit, trăiască Protecţia Mediu-
lui! Aceeaşi Mărie, cu altă pălărie ■ Curtea Constituţională a dat o grea
lovitură privatizărilor de „succes”: privatizarea ROMAN Braşov a fost
declarată neconstituţională! Şi ce dacă? Fosta fabrică e moartă şi în-
gropată sub un ansamblu de locuinţe rezidenţiale ■ Programul RABLA
2017 debutează în forţă: Ministerul Mediului acordă până la 10.000
euro pentru o maşină electrică! ■ Membru de partid disciplinat (abia
acum), Şerban Nicolae nu este supărat pe Dragnea , care i-a luat cele
două funcţii, după isprava sa cu amendamentele pro-corupţi ■ Îm-
părţindu-se între atribuţiile sale de şef al Camerei Deputaţilor şi calitatea
de „premier din umbră”, Dragnea l-a „adoptat” pe ministrul Agriculturii
(pe care îl consideră cel mai competent membru al cabinetului), împre-
ună cu care colindă ţara pe la evenimente. Ultima acţiune a „binomului”
(cum deja au început să fie numiţi) a fost vizita la un nod hidrotehnic
din Ialomiţa, reabilitat cu fonduri europene, care pompează GRATUIT
apă  pentru fermieri ■ Gratuitatea aceasta - pe care Dragnea o dă ca si-
gură pentru opt ani - conform programului de guvernare - este un serios
ajutor dat fermierilor care au posibilitatea să se conecteze la canalele
de irigaţii existente ■ Cu acelaşi prilej Dragnea a devoalat un proiect
care - atunci când a fost anunţat de Daea - a stârnit zâmbete: acela de a
se prelua lâna de la oierii care acum nu ştiu ce să facă cu ea (pentru că
nimeni nu le-o mai cumpără), pentru a fi folosită la producţia de mate-
riale termoizolante. Cercetătorii ministrului Valeca şi specialiştii de la
Agricultură lucrează deja la proiect şi până la anul se va rezolva şi pro-
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blema preluării şi depozitării lînei ■ Deocamdată oierii sunt rugaţi să
nu o distrugă sau să o arunce şi să găsească soluţii proprii de depozitare,
guvernul urmând ca pe lângă preţul de achiziţie, să le acorde şi subvenţii
■ De la milioanele de„plăpumi” evocate de ministrul Daea la începutul
mandatului, ca o parabolă, luată în serios de proşti, până la fabricarea
pe scară industrială a celui mai eficient material hidroizolant, este un
pas important, sintetizat de ministru printr-o zicere de-a lui: „Decât pe
gard, mai bine-n pat!”. E vorba, bineînţeles, de lână...■ Tot în Ialomiţa
au fost prezentate ca probe, pentru ziarişti, primele roşii timpurii, real-
izate de fermierii înscrişi în programul „Tomata”. Cu gust de roşii ade-
vărate. Româneşti ■ Greva celor mai bine plătiţi angajaţi ai statului, cei
de la ROMATSA, a stârnit nedumerire: ăştia ce mai vor? ■ Gabriela
Pandele îl somează pe arhiepiscopul Robu să nu o mai atace prin co-
municatele sale legate de Cathedral Plaza. mai ales că toată lumea ştie
care e substratul real al acestui scandal ■ Băsescu atacă fără milă:
Anticorupţia trebuie recredibilizată ACUM prin înlocuirea celor care
au compromis-o! Adică cei pe care chiar el i-a pus unde sunt ■ Camera
de Comerţ şi Industrie şi-a ţinut prima Adunare Generală în sediul is-
toric din str. Ion Ghica nr.4. Dacă nu dădea Vlasov iama prin fonduri,
să le joace la Cazinou ca Prinţul Albert, poate că mai rămâneau bani să
fie şi restaurat ■ Termenul de 15 mai este bătut în cuie pentru finalizarea
depunerii cererilor de subvenţii în agricultură. Ministrul e hotărât să nu
facă nici o concesie. Cum nu face nici Bruxelles-ul ■ Sunt zvonuri tot
mai insistente că remanierea guvernamentală se va produce cît de
curând şi nu prin iulie, cum se intenţiona. Printre „candidaţi” se numără
titularii de la Interne (?), Apărare, Sănătate, Educaţie, pe lângă deja evo-
catele candidaturi ale Olguţei Vasilescu şi Viorel Ştefan. Ba unii, mai
zeloşi, vorbesc chiar de Grindeanu, deşi asta, tehnic, pare imposibil...
■ Aşteptat cu nejustificate speranţe, Eurovisionul s-a soldat cu o (altă)
surpriză: a cîştigat un portughez căruia i se dădeau cele mai mici şanse!
Ai noştri s-au clasat pe locul 7. Dacă ediţia asta avea loc în Austria,
poate că yodlerul nostru tirolez ar fi avut o soartă mai bună ■ În schimb,
la Madrid am avut mai mult noroc. Simona şi-a păstrat titlul obţinut
anul trecut, reînnodând şirul de turnee câştigate, dupăun lung şir de
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meciuri pierdute. Senzaţia ediţiei a constituit-o prezenţa lui Ilie Năstase,
care a profitat de faptul că organizator era prietenul său Ţiriac, pentru
a „sparge” interdicţia pe care o are de a intra (pe gratis) la marile turnee
■ Nicuşor (Dan) s-a reales la primul congres al USR, de la Cluj Napoca,
în ciuda pronosticurilor pesimiste. În schimb, Consiliul Naţional e domi-
nat de adepţii lui Cioloş, care-l văd pe acesta şef al „guvernului din
umbră” pe care micul partid nonconformist are de gând să-l formeze
■ Hagi a reuşit în campionatul nostru cam ce a realizat Leicester în Pre-
mier League (proportions gardee): să câştige un campionat la care finul
Becali părea abonat prin sumele investite în echipa sa „fără nume”
■ Veste bună (sau proastă?) de la Paris: unul dintre consilierii noului
preşedinte Macron este un fost ambasador la Bucureşti (între 2003 şi
2005). Depinde cu ce amintiri a plecat de pe primitoarele noastre me-
leaguri ■ Atacul informatic de săptămâna trecută a afectat cel mai grav
Uzinele Dacia, unde oamenii a trebuit să fie trimişi acasă, maşinile
nemaiputând fi asamblate în absenţa programelor digitale. Asta nu se
întâmpla pe vremuri, când cheia şi şurubelniţa erau regine ■ Aflat la
Năsăud, la o tentativă de stabilire a unui record pentru Guiness Book,
Liviu Dragnea s-a îmbrăcat în straie populare şi a promis că astfel
echipat va conduce şi o şedinţă a Camerei Deputaţilor.

Săptămâna 20 
(15 - 21 mai )

■ Dezvăluire explozivă din partea unui fost jurnalist care nu
mai are nimic de pierdut: Dan Andronic devoalează un episod care
devine „cheia” multora dintre evoluţiile şocante din regimul Băsescu.
Ministrul Justiţiei, Monica Macovei, ar fi dispus copierea dosarelor
SIPA în care figurau probleme „discrete” ale magistraţilor, folosindu-
le ulterior pentru şantajarea acestora. „Copistul” Danileţ zice că nu, dar
că ar fi „citit” o parte dintre rapoarte ■ Monica Macovei nu zice, încă,
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nimic ■ Ministrul Toader e somat de către Dragnea să desecretizeze ra-
portul predării arhivei SIPA ■ Moment-cheie în Programul „Tomata”:
la Cilieni Dragnea s-a jurat că nu va mânca, toată viaţa lui, roşii de im-
port! ■ Contabilul Eugen Nicolăescu a fost confirmat pentru funcţia de
viceguvernator al BNR, vacantată de „cârlionţatul” Olteanu, după episo-
dul cu milionul lui Vântu pentru numirea lui Mihaiu ca guvernator al
Deltei ■ Zi de răscruce pentru liberali: doi bărbaţi şi-au depus opţiunile
pentru preşedinţia partidului condus de femei: Orban şi Buşoi. Fiecare
cu susţinătorii săi. Principala deosebire dintre cei doi o constituie, deo-
camdată, contul din bancă, la care Micul Buşoi îl bate de la distanţă pe
Ludovic cel Mare ■ Între ei s-ar mai putea băga, aşa, pentru distracţie,
veteranul Cataramă. Cum „cine mai e şi Cataramă ăsta?” ■ Un sondaj
Avangarde îl plasează pe Grindeanu deasupra lui Iohannis la „în-
credere”, iar PSD creşte la 44%! Cu toată Ordonanţa 13 şi cu scoaterea
TFL-iştilor în stradă de catre preşedinte... ■ În locul lui Mişu Negriţoiu,
Dragnea (şi PSD) îl propune pe Leonard Bodea ca şef la ASF. De ce nu
pe Ruşanu, că tot l-a dat afară fără motiv DNA-ul lui Băsescu, când
l-a atacat pe Adamescu? ■ O aeronavă de spionaj AWACS a NATO par-
ticipă la operaţiuni aeriene în România ■ DIICOT anchetează (?!) cel
mai mare atac informatic mondial. Culmea ar fi ca tocmai Horod-
niceanu al nostru să dea de urma hackerilor pe care nu-i dibuiesc nici
americanii (de la care ar fi fost furat virusul distructiv) ■ PIAROM
(preşedintă de onoare Anca Vlad) îşi manifestă din nou îngrijorarea faţă
de tratamentul de care se „bucură” grupurile de firme cu capital româ-
nesc din partea autorităţilor de resort ■ BNR a revizuit prognoza de in-
flaţie din acest an de la 1,7% la 1,6 ■ Ion Iliescu a fost convocat la
Parchetul General pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţiile din dosarul
Mineriada. Nu i-ar fi costat nimic pe procurori (având aceleaşi probe)
să adauge la acuzaţia înfiorătoare de „Crime împotriva umanităţii” şi
una de „Crime împotriva regnului animal şi vegetal” şi - de ce nu? -
una de „Crime împotriva extratereştrilor”? ■ Anunţul unei spectacu-
loase creşteri a PIB-ului în primul trimestru a provocat bucuria guver-



nanţilor şi neîncrederea opozanţilor. Primii cred că este rezultatul politi-
cilor înţelepte promovate ( Ponta e convins chiar că lui i se datorează,
şi faptului că Cioloş nu a stricat prea mult!) în timp ce ceilalţi sus-
pectează o manipulare a cifrelor statistice ■ Un procent de creştere de
5,6% este ceva ce nimeni nu spera - mai ales că corespondentul în viaţa
reală a românilor se lasă aşteptat ■ Mafia lemnului lucrează prin inter-
mediul...Parlamentului, locul unde sancţiunile pentru tăieri ilegale din
păduri au fost sever...îmblânzite - cu reduceri de până la zece ori a
amenzilor. ”Motorul” acestor măsuri este chiar în instituţiile responsa-
bile: minister şi Regie ■ Decizia Parlamentului ca şeful DGIPI să nu
mai fie numit de CSAT a stârnit mânia... purtătoarei de cuvânt a Preşe-
dinţiei, care vede în asta o mârşavă tentativă de diminuare a atribuţiilor
şefului statului. Deşi acesta are la dispoziţie numirile în toate celelalte
servicii secrete ■ Cerere nemaiîntâlnită în analele bisericii: procurorii
solicită arestarea ÎPS Teodosie pentru nerespectarea controlului judiciar
(ar mai fi accesat nişte fonduri europene pe blat). Oare nu i-ar fi mai
potrivit un post negru? ■ Legea RCA a fost votată în Parlament. Printre
principalele noutăţi: o maşină va putea fi reparată în orice service, in-
diferent de asigurător, iar folosirea de piese contrafăcute se va pedepsi
cu închisoare ■ Primăriţa Pandele solicită imperativ Arhiepiscopiei
Romano Catolice să-l demită pe purtătorul de cuvânt Francisc Doboş
care o atacă sistematic pe facebook, cum că ar fi „parte” cu cei care nu
doresc demolarea Cathedral Plaza ■ Popii cred că cele 7 milioane de
euro cât ar costa operaţiunea din bugetul Primăriei constituie o sumă
rezonabilă şi necesară pentru ca ei să-şi regăsească liniştea ■ Veste
excelentă pentru studenţi: vor primi burse şi în vacanţa de vară! Câte
200 de lei! Decît nimic... ■ Postul PRO TV e revoltat că în Parlament
s-a votat o prevedere prin care crescătorii de porci - dezavantajaţi de
concurenţa externă - vor primi subvenţii. Dacă printre beneficiari nu
s-ar fi aflat şi fiul lui Dragnea, măsura era bună. Aşa nu e! Viziune tipic
comunistă, ca şi în cazul graţierilor. După ei ar trebui introdus un amen-
dament care să specifice că de reglementare beneficiază toţi crescătorii,
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cu excepţia celor ai căror părinţi sunt şefi ai Camerei Deputaţilor! ■ 57
milioane de euro s-au licitat pentru o lucrare de Brâncuşi (Muză ador-
mită - variantă). Prilej numai bun pentru susţinătorii proprietarilor
„Cuminţeniei pământului” să acuze Ministerul Culturii de reavoinţă. Şi
să-i mai dea puţin oxigen lui Cioloş ■ Un al cincilea român - Horia Coli-
băşanu - a reuşit să urce pe Everest, fără oxigen suplimentar şi fără şer-
paşi. Bravo lui! ■ Deşi nimeni nu l-a văzut la faţă, jurnalele de ştiri ale
zilei dau pe dinafară de Trump. De Trump-fiul, care ar bântui prin ţara
noastră, pe la Bran, pe urmele lui Dracula, şi pe la un domeniu privat
de vânătoare de pe lângă Giurgiu ■ Ambasada americană a comunicat
că nu comentează vizitele persoanelor private. Chiar dacă le cheamă
Trump ■ Arhiva SIPA va fi desecretizată - anunţă după ce a fost strâns
cu uşa, ministrul Toader. Comiţând o confuzie: nu arhiva va fi dese-
cretizată, ci rapoartele de predare şi depozitare, care s-au lungit pe par-
cursul mai multor ani fără a fi definitivate ■ Culmea: cel mai mult
doresc desecretizarea foştii ofiţeri SIPA care nu îşi pot definitiva
dosarele de pensie cu datele închise în arhivă! ■ Tăriceanu - sub al cărui
premierat s-a desfiinţat serviciul - consideră că arhiva ar trebui „topită”,
ca să nu mai iasă nici un fel de vorbe ■ Comisia Juridică din Camera
Deputaţilor a decis cu 13 - 7 să dea aviz negativ cererii DNA de an-
chetare a lui Bejinariu. Legea invocată de procurori nu era în vigoare
la data faptelor! ■ Un nou virus - care l-a blocat pe cel iniţial (ransom-
cry) - face ravagii, generând pentru hackeri sume considerabile, din
numărul calculatoarelor infectate ■ Nu mai puţin de 14 ani (separat, nu
împreună) ar trebui să petreacă în închisoare Mitică Dragomir şi Mircea
Sandu, pentru că au dezafiliat Universitatea Craiova în 2011. Şi ar mai
trebui să-i plătească lui Mititelu vreo 200 milioane de euro(!?) ■ Scade
vertiginos numărul beneficiarilor de ajutoare în alimente de când aceştia
au obligaţia să presteze cinci zile de muncă în folosul comunităţii, lunar.
Munca e grea chiar dacă e puţină ■ Cu o zi înainte să expire
„îngheţarea” tarifelor RCA, au fost publicate cele noi. Care - nepla-
fonate - vor depinde doar de bunăvoinţa asigurătorilor ■ Vizita - invi-
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zibilă - a lui Trump Jr în România pune pe jar televiziunile care nu au
reuşit să obţină nici o imagine. Ultimele veşti-zvonuri vorbesc despre
faptul că înaltul oaspete ar fi vizitat Cimitirul Vesel de la Săpânţa
■ Continuă schimbul de salve de artilerie verbală şi scrisă dintre
Arhiepiscopia Romano Catolică şi Arhi - Primăria Capitalei. Limbajul
neortodox al catolicilor a călcat-o pe nervi pe pravoslavnica primăriţă
Pandele, care n-a ratat prilejul de a le reaminti că, iniţial, au fost de
acord cu construcţia turnului care le face acum viaţa amară ■ Iohannis
a cerut reexaminarea legii Codului Fiscal unde ar fi nişte lucruri care
nu-i sunt pe plac ■ Guvernul a aprobat legea Prevenţiei prin care se va
stăvili elanul demolator al controlorilor faţă de bieţii comercianţi autoh-
toni ■ Premierul este nemulţumit de faptul că „vorbim prea repede
despre remanieri”. Într-adevăr, putem vorbi mai rar, ca ministrul Toader
■ Iar preşedintele nu poate să înghită afrontul eliminării CSAT (de fapt,
a sa) de la numirea şefului DGIPI. „Este o eroare!” - clamează Iohannis,
fără să explice în ce constă eroarea ■ Mărinimosul Guvern face cadou
poporului bugetar o nouă mini-vacanţă prin declararea zilei de 2 iunie
ca zi nelucrătoare. Cu tot cu Rusaliile, vacanţa asta ţine de pe 1 până pe
5 iunie ■ Avem cu 500.000 mai puţini studenţi! - dă alarma preşedintele.
Dacă am avea cu o jumatate de milion mai mulţi mecanici auto şi
ospătari (categoriile cărora le resimţea lipsa Băsescu) tot ar fi bine. Dar
nu-i avem acasă, ci prin cele străinătăţi... ■ Ghiţă a refuzat să fie extră-
dat din Serbia. Ştie că nimic mai bun nu-l aşteaptă pe meleagurile na-
tale... ■ Mare aglomeraţie în Noaptea Muzeelor! N-ar fi mai bine să se
schimbe orarele şi să funcţioneze doar noaptea? ■ Tărăboiul săptămânii
a fost creat de intenţia de implementare a benzii unice pentru transportul
în comun. În faţa protestelor masive şi a coloanelor interminabile
primăriţa a decis să amâne transpunerea în viaţă pentru 1 iunie. Când
vom vedea pentru ce altă dată se amână...
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Săptămâna 21
(22 - 28 mai)

■ După zece ani de pierderi - de bani şi de călători - TAROM
a achiziţionat primul său avion nou: un B 737-800, mediu curier, cu 189
de locuri mai înghesuite (gen low cost). Compania va plăti câte 400.000
dolari lunar timp de 10 ani pentru el. Peste o săptămână soseşte cel
de-al doilea aparat de acelaşi fel ■ S-a deschis BOOKFEST! O sărbă-
toare a lecturii într-o ţară în care cei care mai citesc sunt tot mai puţini.
Oricum, cei mai puţini din Europa, unde lideri sunt islandezii ■ Autori-
tatea Electorală Permanentă are un nou preşedinte, cu dioptrii mari:
Daniel Barbu, fost ministru al Culturii într-o (scurtă) perioadă ■ Mircea
Sandu a mai dat de o belea, după cea cu dezafilierea Craiovei: a fost
trimis în judecată pentru delapidare (de bani primiţi de la FIFA) şi
spălare a aceloraşi bani la construcţia Centrului de la Buftea. E vorba
doar de vreo 700.000 euro ■ Tripleta Udrea - Băsescu(Ioana) şi
Andronic(Dan) a fost trimisă în judecată ■ Primăria Capitalei constată
cu îngrijorare că în ultimele patru luni numărul maşinilor din Bucureşti
a crescut cu 30.000, în timp ce lungimea (şi lăţimea) străzilor a rămas
aceeaşi ■ Marian Oprişan de la Focşani a fost reales preşedinte al Uni-
unii Naţionale a Consiliilor Judeţene, la adunarea generală la care a par-
ticipat şi Sorin Grindeanu (şi el fost şef de CJ), care a promis că va
acorda sprijin pentru limitarea birocraţiei la depunerea documentaţiei
pentru fonduri europene ■ Liviu Dragnea observă cu schepsis că nici
măcar când nu se pune problema deficitului de 3% Comisia Europeană
tot ne arată cartonaşe galbene. Bine că nu sunt deja roşii... ■ Danileţ,
cel trimis de Monica Macovei să „inventarieze” (nu să „lectureze”)
arhiva SIPA, a tras concluzia, doar dintr-un teanc de documente citite
în trei ore, că 80% dintre informări ar fi fost adresate ministrului Rodica
Stănoiu ■ Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului, pretinde că taxa auto
va fi returnată în cel mult o lună. După aproape zece ani de când a in-
trodus-o cu otuzbiru actualul său şef de partid, Tăriceanu ■ Paraşutistul
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militar care a decedat la Clinceni s-a lovit frontal de o maşină de pom-
pieri de pe aerodrom ■ A fost publicată lista cu „vizitatorii” arhivei
SIPA. Nu sunt mulţi şi nici nu sunt toţi. Ultimii ar fi înlocuit un bec ars
- zice Cazanciuc ■ Încep întrebările: Dana Gârbovan nu înţelege ce
căuta acolo un băiat de la SRI. Iar doamna parlamentar Scântei vrea să
ştie cine a aprobat să fie „deconspirată” ■ Şi acum ce facem? Nimeni
nu pare să îşi dea seama la ce va folosi tot tărăboiul acesta lansat ca o
diversiune gazetărească ■ Consilierul Vasilescu al Isărescului dă în
vileag un paradox aparent: 600.000 de companii care prezintă bilanţ la
FISC au datorii mai mari decât întreaga lor avere! Dar nu la bănci - cum
i-ar place Vasilescului - ci la propriii patroni! Care le împrumută la greu
cu bani pe care îi încasează ca salarii sau dividende ■ A venit rândul
primarului din Chişinău, Chirtoacă, să intre pe mâna anticorupţiei
basarabene. A fost reţinut, spre disperarea finului Băsescu, care vede
cum se tot strânge cercul în jurul său ■ Datorită cererii mari, pentru pro-
gramul Prima Casă, se va lucra non-stop în minivacanţa din iunie
■ După patru luni, bugetul are un excedent de 1,35 miliarde lei (0,17%
din PIB) spre mirarea unanimă a optimiştilor şi a pesimiştilor economici
■ Peste 26.000 locuri de muncă la nivel naţional îi aşteaptă pe şomerii
cărora nici prin cap nu le trece să se angajeze, renunţând la ajutoarele
sociale ■ Ministrul Daea l-a primit la minister (nu invers cum se
obişnuia până nu demult) pe ambasadorul Klemm, caruia i-a propus să
trimită în America - fără vize - porci de-ai noştri, româneşti ■ Doamna
ministru Dan îi cere şefului de la Poliţia de Frontieră Miu (care înge-
nunchease în faţa unor chestori, la o masă prietenească!) să fie bărbat
şi să-şi dea demisia de onoare ■ Suedia va da despăgubiri la peste 4000
de ţigani doar pentru că i-a trecut pe o listă, 17 milioane euro. Nu se
ştie câţi de-ai noştri au avut actele necesare, ca să poată încasa acum
despăgubirea ■ Ministerul Agriculturii amână punerea în aplicare a
Legii risipei alimentare. Mai sunt nişte formalităţi de făcut ■ Pentru o
cauţiune de doar 600.000 dolari (faţă de 13 milioane la Bucureşti) Ghiţă
se poate plimba liber prin Belgrad, fără teama că mâna lungă a DNA
l-ar pute ajunge şi repatria ■ Daniel Constantin îşi face, ca omul gospo-
dar, partid. Cum „cine e Daniel Constantin?”. Băiatul acela simpatic pe
care îl duceau de mână ba Voiculescu, ba Ponta, ba chiar Tăriceanu.
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Acum ar vrea să-i ducă el de mână pe alţii, dar nu prea mai are pe cine
■ Fostul ministru al Energiei, Constantin Niţă a fost condamnat la patru
ani închisoare, pentru o faptă pe care au comis-o mai toţi liderii de par-
tide: a strâns bani de campanie! Sentinţa nu e definitivă, iar el a şi con-
testat-o ■ Au sosit din Austria cele şase clopote cu efigia Patriarhului,
pentru Catedrala Neamului. Aşteaptă să fie urcate în clopotniţă, la 64
m înălţime ■ Ura! Suntem o ţară liberă de pestă porcină! Certificatul
pe care l-am obţinut ne permite acum să exportăm în toată lumea, dacă
avem ce ■ S-a redeschis circulaţiei Podul lui Tăriceanu de la Agigea.
Reparaţia sa a durat patru ani şi a costat de şase ori mai mult decât se
estimase ■ Ministrul Daea i-a salvat pe ciobani! Le-a promis o sub-
venţie dacă nu vor distruge lâna pe care nu le-o mai cumpără nimeni şi
o vor depozita până la anul când va putea fi achiziţionată pentru pro-
ducerea de panouri termoizolante. Şi s-a ţinut de cuvânt, prin elaborarea
formatului legislativ necesar ■ Guru Bivolaru a câştigat un proces cu
PRO TV. De fapt, cu Măruţă, în a cărui emisiune s-au făcut afirmaţii
defăimătoare despre spirala yogină ■ Pe Transfăgărăşan zăpadă de 5
metri ! Trebuie curăţată până la 1 iulie, când se redeschide oficial cir-
culaţia ■ Dragnea face concesii: s-ar putea să se renunţe la cei 35.000
consilieri fiscali pentru impozitul pe gospodării ■ Iohannis a avizat
viitoarea sinecură a lui Liiceanu: nebulosul Institut al Levantului! ■ La
Bâlea Lac a avut loc un dublu accident de telecabină. Şapte persoane
au făst rănite cînd frânele nu au ţinut şi cabinele s-au izbit de pereţii
staţiilor ■ Un accident spectaculos - din fericire fără victime - a avut
loc pe traseul etapei Campionatului de viteză în coastă de la Poiana
Braşov când un concurent a ieşit în decor şi a aterizat într-o râpă
■ Alegerile pentru conducerea Camerei Notarilor Bucureşti( peste 600
de membri!) au fost câştigate de preşedintele în exerciţiu, Laura Badiu
■ FC Voluntari - echipa familiei Pandele , a cîştigat o Cupă a României
pe care era inscripţionat numele echipei învinse - FC ASTRA! ■ Tone
de documente ale unor bănci şi alte instituţii importante au ars zile în
şir într-un depozit ultramodern din Ilfov ■ Lui Dragnea i s-a făcut dor
de..Zgonea, cel care voia să fie el şef la partid în locul său. Auzind că
acesta nu are serviciu, l-a invitat să vadă împreună un meci de rugby,
ca să înveţe ce înseamnă lupta dreaptă.
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Săptămâna 22 
(29 mai - 04 iunie)

■ Cea mai insolentă grevă - cea a controlorilor de trafic, poate
cei mai bine plătiţi dintre bugetari - are un substrat cât se poate de con-
cret: vor mai mulţi bani, pentru traficul suplimentar deviat din cauza
situaţiei din Ucraina ■ Ministrul „negociază” în loc să ia măsurile care
se impun într-o astfel de situaţie care afectează siguranţa naţională:
înlocuirea controlorilor civili cu cadre militare sau mobilizarea pe loc
a acestora ■ S-ar putea spune că greva asta e o afacere de familie - la
ROMATSA fiind concentrat cel mai mare număr de rubedenii angajate,
bineînţeles, pe bază de ...concursuri ■ Accidentul de la telecabina de la
Bâlea se datorează tehnologiei digitale! În loc să frâneze cei doi opera-
tori prezenţi în cabine, sarcina a fost lăsată pe seama computerului
■ Ajuns - nici el nu ştie când şi cum - la jumătatea mandatului, Iohannis
spune că nu are de gând să „amendeze” legea salarizării unitare, toată
responsabilitatea trebuind să cadă asupra iniţiatorilor, PSD-ului. Dacă
iese bine, e meritul tuturor (inclusiv al său), iar dacă nu... ■ Geoană a
identificat o secvenţă demnă de Cartea Recordurilor: o dezbatere elec-
torală prezidenţială, moderată de un ofiţer acoperit! Turcescu, adică.
Acesta contestă ideea că pentru asta ar fi fost avansat de Oprea ■ Prinţul
Charles a fost făcut Doctor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai
din Cluj Napoca. Nimic nu-l va putea răsplăti pentru imensele servicii
pe care le face ţării şi prietenilor lui de aici - pentru care revine de
fiecare dată la Viscri şi în împrejurimi ■ Americanii intenţionează să
bage în consolidarea flancului estic al Alianţei NATO vreo cinci mili-
arde de dolari, sumă la care ţările respective vor trebui să contribuie
achiziţionând echipament militar american de până la 2% din PIB-ul
lor ■ Eugen Nicolăescu, devenit viceguvernator al BNR, a demisionat
din Parlament, urmând ca pe locul său să vină fosta şefă de la Achziţii
din timpul lui Boc, Cristina Trăilă ■ Băsescu a scăpat de ancheta retro-
cedărilor controversate din Capitală. Dacă acolo e ceva necurat (şi este!)
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nu lui i se datorează ■ Camera Deputaţilor a respins cerea DNA de an-
chetare a lui Bejinariu, răspuns amânat deja de câteva ori ■ Iohannis a
reacţionat prompt, cu replica standard: este inadmisibil ca parlamentarii
să blocheze actul de justiţie! Făcând, bineînţeles, trimitere la liderul ma-
jorităţii, Dragnea ■ Care nu se lasă nici el şi argumentează: votul nu
poate fi controloat de un lider politic! Nu poate fi imperativ - aşa cum
crede preşedintele că ar trebui ■ Dar, în definitiv, ce au procurorii cu
Bejinariu? Ei cred că în scurtul răstimp în care a fost premier interimar,
ar fi semnat nişte documente legate de achiziţionarea licenţelor
Microsoft ■ Apar tot timpul teme de vorbit degeaba. Una dintre acestea
este idea ca oaia să devină simbol turistic al României ■ Al turismului
intern- ţine să precizeze ministrul Turismului, încurajat de pledoaria
ministrului Agriculturii pentru semnificaţia iconică a Mioriţei ■ Nici
vorbă ca oaia să fie brandul României! - se trezeşte vorbind şi premierul,
de parcă-i pusese Udrea pistolul în piept ■ Mai ales că la frunza Elenei,
plătită din fonduri europene, nu vom putea renunţa decât peste vreo trei
ani ■ Revenind la...oile noastre: Grindeanu nu exclude posibilitatea unei
etapizări a majorărilor salariale ■ Francois Saint Paul, ambasadorul
Franţei, îşi încheie mandatul în România. Unul de succes ■ TVA „zero”
pentru locuinţe - unul dintre obiectivele programului de guvernare - iese
deocamdată din discuţie ■ Controlorii de trafic si-au atins obiectivul:
au creat haos pe aeroporturi! Aşa, ca să-şi arate ei muşchii în faţa unei
administraţii timide ■ CEC Bank a încheiat anul 2016 cu o creştere de
2,4% faţă de 2015 şi şi-a menţinut poziţia (a şasea) în topul băncilor
■ Guvernul a aprobat desecretizarea arhivei SIPA. ”O să vedeţi ce n-aţi
văzut!” anuntă, hâtru, ministrul Toader ■ Adică cine a mai avut acces
acolo ■ Nu e sigur dacă pe lista vizitatorilor se regăsesc Macovei şi
pupilul său Tăpălagă, despre care un colonel afirmă că ar fi luat acasă
registrul de intrări - ieşiri. Să-l studieze în linişte, probabil ■ FRF a
câştigat procesul cu Mircea Sandu, iar acesta va trebui să restituie cei
114.000 lei, încasaţi ca rentă viageră(clauză impusă de el la părăsirea
federaţiei). O nimica-toată faţă de milioanele pe care ar trebui să le
plătească - împreună cu Mitică Dragomir, lui Mititelu ■ 69.000 lei ar fi
trebuit recuperat de la banditul care a jefuit zilele trecute o bancă.
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Numai că între timp acesta a reuşit să piardă 20.000 la cazinou ■ În
2016 suprafaţa pădurilor s-ar fi menţinut aproximativ aceeaşi ca şi în
anul precedent ■ Generalul Oprea a dat cu flit comisiei parlamentare
care investiga cina de la el de acasă din noaptea alegerilor din 2009.
Nimeni nu-l poate obliga să divulge secrete de familie ■ A fost
recepţionat şi cel de-al doilea Boeing 737 achiziţionat în leasing de
TAROM. Capacitatea de transport creşte cu vreo 200 de locuri ■ La
exact doi ani de înfiinţarea USR, Nicuşor Dan a anunţat că demi-
sionează de la conducerea Uniunii şi din partidul pe care l-a fondat.
Spune că a luat această hotărâre după ce colegii săi au vrut neapărat să
se poziţioneze în privinţa definirii familiei în Constituţia României.
Nicuşor Dan precizează că e dispus să se întoarcă, dacă cei din partid
vor reveni asupra deciziei ■ Simona Halep s-a calificat în runda a treia
a Grand Slam-ului de la Paris şi o va înfrunta pe Daria Kasatkina care
la fel ca şi românca este fostă câştigătoare a Roland Garros-ul
junioarelor, în 2014 ■ Preşedintele Klaus Iohannis nu a comentat de-
cizia Preşedintelui Trump de a retrage Statele Unite din Acordul cli-
matic de la Paris. Mulţi lideri din cele peste 190 de ţări semnatare a
acordului din 2015 şi-au exprimat dezacordul faţă de retragerea SUA ,
cele mai tranşante poziţii fiind cele ale Germaniei şi Franţei ■ Grupul
de WhatsApp al social-democraţilor se numeşte Comunicatori PSD. Pe
acest grup şi-ar fi anunţat Liviu Dragnea revenirea în ţară după turneul
din America: „Pentru voi, am avut nişte mega-întâlniri cu cercul zero
din America (…) Daddy’s back!” ■ Donald Trump, preşedintele SUA,
a anunţat decizia privind retragerea Statelor Unite din Acordul climatic
de la Paris.Acordul de la Paris este foarte nedrept faţă de Statele Unite”,
a declarat Donald Trump, denunţând faptul că alte ţări, precum India şi
China, ar beneficia de condiţii mai bune în virtutea tratatului climatic
■ Preşedintele Klaus Iohannis pleacă duminică, pentru şase zile, în
Statele Unite ale Americii, într-o vizită în care se va întâlni, la Casa
Albă, cu omologul său american Donald Trump şi va primi, din partea
American Jewish Committee, distincţia „Light Unto the Nations.
Iohannis este primul lider est-european care va fi primit în SUA de către
Trump.
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Alertă grad-zero

Comisia la lucru



Săptămâna 23 
(05 - 11 iunie)

■ Primarul General, Gabriela Firea, face dezvăluiri uluitoare:
Foşti ofiţeri din servicii fac presiuni uriaşe pentru RADET. Ar exista
interese din partea unor companii străine să cumpere ‘pe doi lei’
RADET, menţionând, în context, că în aceste jocuri ar fi implicaţi şi
foşti angajaţi ai serviciilor secrete ■ Promisiunile PSD, în aer!!! Buge-
tarii nu vor primi majorările salariale după calendarul avansat până
acum. De la 1 ianuarie 2018, creşterea va fi de doar 25%, urmând ca de
la 1 martie 2018 să fie acordată diferenţa ■ Firea e “îngrijorată” de fap-
tul că premierul Sorin Grindeanu nu se mai consultă “ca la început” cu
Liviu Dragnea, subliniind că ea însăşi are o colaborare proastă la nivelul
primăriei cu Guvernul ■ Relaţia dintre Liviu Dragnea şi premierul Sorin
Grindeanu a ajuns aproape de punctul de fierbere, susţin surse din inte-
riorul PSD. Liderul social-democrat forţează o remaniere de amploare
care ar urma să aibă loc la jumătatea lunii iunie, însă şeful Executivului
se opune „concedierii” unor miniştri ■ Dragnea îi clatină scaunul lui
Grindenu. În contextul evaluării guvernamentale, Dragnea a susţinut că
oricât de important s-ar crede un om, acesta nu va putea rămâne în
Guvern dacă evaluarea va demonstra că nu şi-a făcut treaba conform
programului de guvernare ■ Tăriceanu, despre Legea salarizării unitare,
spune că “nu găseşte că sunt justificate unele din aceste majorări” şi
chiar că este una „foarte generoasă”. Şi, în cunoştinţă de cauză, domnia
sa argumentează: “Am văzut, de exemplu, la educaţie, spor de solicitare
neuropsihică. Iertaţi-mă, am lucrat şi eu în învăţământ, programul nu e
de opt ore pe zi în învăţământul preuniversitar. Dacă pui cap la cap toate
vacanţele, ai patru luni de vacanţă pe an. Patru luni de vacanţă. Eu nu
găsesc că sunt justificate unele din aceste majorări”. Uite că pune cineva
degetul pe I ■ Ei bine, au fost număraţi 30.000 de spectatori la a treia
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ediţie a Festivalului “Opera Copiilor” - dacă pui la socoteală faptul că
este o iniţiativă pentru întreaga familie. Deci, primul 1 Iunie declarat zi
liberă a avut efectul mult aşteptat. Aşadar, evenimentul va deveni
tradiţie ■ Marian Muntean a fost trimis în judecată sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de conflict de interese. Adică, pe vremea când era
consilier local pe la Deva, inculpatul “şi-a exercitat dreptul de vot cu
privire la majorarea numărului de călătorii gratuite dus — întors pe lună
în favoarea mai multor categorii de persoane din municipiul Deva de
la 7 la 10, în conditiile în care operatorul de transport era o societate în
cadrul căreia Muntean Marian deţinuse calitatea de administrator până
în data de 5 iulie 2012”. Apoi, ce să vezi?! Societatea respectivă urma
să fie retribuită cu contravaloarea biletelor eliberate de către Consiliul
Local... ■ Tăriceanu, de la Craiova îi transmite, prin jurnalişti, ministru-
lui Justiţiei, Tudorel Toader că “aşteaptă o definire clară a pragului”...
Este vorba de decizia care “vine să întărească decizia anterioară a Curţii
dacă mai era nevoie, pentru cine nu avea urechi şi ochi să înţeleagă, să
audă şi să vadă, şi anume că problema, care la noi este atât de răspân-
dită, a acuzaţiilor şi condamnărilor pe baza definiţiei existente până anul
trecut a abuzului în serviciu trebuie să găsească o altă abordare pentru
a evita pe viitor excesele şi abuzurile fără număr care s-au bazat pe
această prevedere a Codului penal” ■ Începând cu data de 29 octombrie
2017, compania Lufthansa va opera zboruri zilnice către unul dintre
principalele aeroporturi europene de conexiune intercontinentală. Res-
pectiv, compania va deschide o cursă cu frecvenţă zilnică pe ruta: Timi-
şoara — Frankfurt-am-Main şi retur. Solicitarile receptate de la cetăţenii
din regiunea de vest a Romaniei, precum şi de la cei cu reşedinţa în
întreaga lume au avut ecou ■ Un nou succes (realizat cu fonduri eu-
ropene) a avut loc sub semnătura viceprim-ministrului Sevil Shhaideh.
Respectiv, restaurarea şi valorificarea Cetăţii Făgăraşului (jud. Braşov).
Valoarea totală a investiţiei este de 21.805.731,57 de lei, din care va-
loarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR este
de 21.369.616,594 de lei (reprezentând 98% din valoarea eligibilă a
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proiectului). Durata de implementare a proiectului este de 49 de luni
■ Vizita lui Iohannis in Statele Unite este tratată cu discreţie maximă
de către presa americană. Unica consemnare din mass media de peste
ocean referitoare la vizita presedintelui Iohannis provine de la Oficiul
de Presa al Casei Albe. Dar, din presa noastră aflăm că preşedintele a
participat la Ceremonia solemnă de la Arlington şi a avut o întrevederea
cu Mike Pompeo, directorul CIA, căruia i-a transmis aprecierea pentru
excelenta şi complexa colaborare dintre CIA şi partenerii de intelligence
din România, bazată pe încredere, deschidere şi sprijin reciproc în arii
de expertiză specifice, aspect ce întăreşte şi mai mult Parteneriatul
Strategic dintre cele două ţări ■ Au început înscrierile pentru examenul
de Evaluare Naţioanală. Ca şi în ceilalţi ani, media obţinută la Evaluarea
Naţională a elevilor de clasa a-VIII-a este un criteriu important pentru
admiterea în învăţământul liceal ■ Odată cu sporirea fluxului de călători
pe aeroporturi, poliţiştii au reluat acţiunile de verificare a taximetriştilor
din perimetrul acestora. Si nu mai e nici o surpriza pentru nimeni - s-au
aplicat 47 de sancţiuni contravenţionale. În numai două ore, au fost veri-
ficate peste 140 de autoturisme Valoarea sancţiunilor contravenţionale
aplicate de către poliţişti este de 12.040 de lei ■ Premierul Grindeanu,
aflat la Paris, într-o vizită oficială l-a invitat pe omologul francez să ne
viziteze ţara că doar “şi dânsul provine din administraţia locală”
■ Preşedintele Iohannis a declarat, la finalul întâlnirii avute la Wash-
ington cu membri ai comunităţii românilor din SUA, referitor la pragul
pentru abuzul în serviciu, că aşteaptă cu mare interes deznodământul.
“Eu m-am exprimat la această chestiune şi nu mi-am revizuit punctul
de vedere, dar cu siguranţă specialiştii în Drept vor dezbate această
chestiune şi, după cum se aude, şi din partea Guvernului vor veni propu-
neri” ■ Institutului Naţional de Statistică ne transmite faptul că în
trimestrul I 2017 au fost date în folosinţă mai puţine locuinţe. Deci, se
înregistrează o scădere cu 1506 locuinţe, faţă de trimestrul I 2016
■ Ştirea momentului: După 39 de ani o româncă poate câştiga din nou
Roland Garros!!! Simona Halep, numărul patru mondial, într-o formă
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fizică şi psihică foarte bună a spus: “Am mai fost în poziţia asta, aşa că
nu am nevoie de sfaturi cum să gestionez presiunea!” Prin urmare,
Halep va juca finala turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare
Şlem al anului. În urma calificării în finală, Simona va primi un cec de
1,6 milioane de euro, iar premiul pentru câştigarea turneului este de 2,1
milioane de euro ■ În cadrul vizitei pe care o întreprinde în Statele Unite
ale Americii, Iohannis s-a întâlnit cu preşedintele pro-tempore al Sena-
tului SUA, Grupul de Prietenie pentru România din Congresul american
şi alţi membri ai Congresului unde a evidenţiat faptul că Parteneriatului
Strategic dintre România şi SUA, a ajuns, anul acesta la cea de-a 20-a
aniversare ■ Trafic restricţionat temporar pe podul Calafat-Vidin.
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu recomandă con-
ducătorilor auto consultarea aplicaţiei ‘Trafic Online’ disponibilă pe
site-ul www.politiadefrontiera.ro, care prezintă o medie a timpilor de
aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite in-
tervale de timp. Timpii de aşteptare sunt actualizaţi în timp real, fapt ce
ajută utilizatorul să-şi reconfigureze traseul către un punct de frontieră
ce înregistrează valori de trafic scăzute ■ Până la rezolvarea parcărilor
pentru maşini, primarul general vrea să vadă amplasate rastele pentru
parcarea bicicletelor pe străzile din vecinatatea instituţiilor. Prin încu-
rajarea transportului “alternativ” in Bucuresti poate scapa de această
grea povară a locurilor de parcare ■ Şi tot de la Primăria Generală (că
doar nu dă din buzunarul propriu): se va oferi un stimulent financiar de
2.500 de lei pentru fiecare nou-născut. Pentru că, firesc, zice dna Firea,
“ne dorim astfel să încurajăm şi să protejăm tinerii din Bucureşti care
doresc să îşi întemeieze o familie!” Păi, cu atâţia bani, de ce să se mai
protejeze... ■ Începutul verii aduce noi surprize ale examenului de
Bacalaureat. Dacă nu este vorba despre candidaţi, despre “perlele” lor,
atunci despre profesori, despre ce mită s-a mai dat, s-a mai luat. De
această dată, Bacalaureatul este în pericol pentru că profesorii ameninţă
că vor suspenda examenul, nemulţumiţi de Legea salarizării. Aşa că, în
cel puţin cinci judeţe profesorii vor intra în grevă, din cauza promisiu-
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nilor care nu au fost respectate de Guvern. Cei mai vocali sunt dascălii
din judeţul Buzău, care au votat în proporţie de 90% pentru protest. În
mai multe şcoli din Capitală, decizia de protest a fost mediatizată prin
intermediul unui afiş ■ Celebrul Alain Delon, aflat la Cluj şi-a liniştit
fanele: “Iubesc femeia!”. “Dragostea e cel mai important lucru din viaţă,
lucrul care mă interesează cel mai mult în viaţă, e lucrul pe care îl iubesc
cel mai mult, dragostea, iubirea, iubesc femeia, femeia e iubirea, încă
nu sunt gay. (...) Femeilor le datorez totul, ele m-au făcut să vreau să
citesc în ochii femeilor ‘eşti cel mai bun, cel mai important’, a spus
Alain Delon. El a adăugat că ar vrea să facă un film şi cu o femeie re-
gizor ■ Cristian Boureanu, arestat preventiv într-un dosar de ultraj, după
ce ar fi agresat un poliţist rutier. După câteva zile au apărut informaţii
cum că, de fapt, poliţistul l-a agresat pe el ■ CFR Călători repune în
circulaţie Trenurile Soarelui 2017 care vor rula, fără oprire în alte staţii,
spre litoral. Timp de trei luni, până la data de 10 septembrie, peste 40
de trenuri vor asigura legături din toată ţara către Delta Dunării şi staţi-
unile de la Marea Neagră. De asemenea, majoritatea trenurilor care
sosesc din ţară vor avea legături frecvente cu trenuri care circulă între
Constanţa şi staţiuni ■ Iohannis, aflat în vizită oficială la Casa Albă a
spart gheaţa, fiind primul şef de stat est-european primit de către noul
preşedinte SUA. Donald Trump, încântat de prezenţa preşedintelui nos-
tru la Casa Albă a avut numai aprecieri la adresa României, dar şi a
poporului român: Este o onoare sa primesc un prieten atat de bun al
Americii, poporul român şi cel american au atât de multe în comun,
tradiţii vaste şi peisaje minunate! ■ Şi, marea finală de la Roland Garros,
mult aşteptată şi urmărită în direct de 1.864.000 de telespectatori
români, s-a încheiat cu o înfrângere pentru Simona Halep. Locul 4 WTA
şi cap de serie numarul 3, sportiva noastră a ratat a doua oară câştigarea
turneului după ce a pierdut, sâmbată, cu scorul de 6-4, 4-6, 3-6, a doua
finală disputată în carieră, cu Jelena Ostapenko. 
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Săptămâna 24 
(12 - 18 iunie)

■ După ce a dat sâmbătă o fugă la Timişoara ca să pună
de-o răscoală politică a Banatului pesedist( fără a fi prea sigur de
reuşită) Grindeanu a revenit la serviciu unde îl aşteptau lucrări ur-
gente ■ Între care şi demiterea tuturor secretarilor de stat şi a secre-
tarilor generali de la Dezvoltare ■ Acţiune considerată necesară
pentru a preveni vreo manevră a lui Sevil Shhaideh de a da bani
„clienţilor” din primării pentru obiective din PNDL 2 ■ Înaintea
citirii moţiunii de cenzură Ponta a mers la Parlament ca să-şi aver-
tizeze colegii (parlamentari, că de partid nu se ştie dacă mai sunt)
că vor declanşa „războiul atomic” PSD - PSD, din care nu va avea
de câştigat decât preşedintele Iohannis ■ Cam acesta este şi refrenul
pe care-l cântă premierul-fantomă la numeroasele conferinţe de
presă de la Victoria: nu că ar fi interesat să rămână el premier, cât
să nu ajungă partidul la mâna preşedintelui ■ Lista cu semnături
pentr moţiune a avut şase nume mai puin decât era necesar, dar
Dragnea e sigur că miercuri vor fi chiar mai multe decât este nevoie
pentru răsturnarea guvernului-fantomă ■ Optimist ca deobicei,
Ponta crede că dacă moţiunea nu trece, joi, el şi cu Grindeanu vor
veni să discute cu liderii PSD (fără Dragnea) şi ALDE formarea gu-
vernului Grindeanu 2 ■ Dacă ar fi după Băsescu, PSD ar trebui
trimis în Opoziţie. Dar cum nu e... ■ Guvernul-fantomă Grindeanu
lucrează din greu. Pentru că nu poate să lase ţara de izbelişte
selecţionerul unic Grindeanu a început să-şi facă echipă proprie
■ L-a adus cu mari sacrificii de peste hotare pe golgeterul campi-
onatului 2012 - 2014, Victor Ponta, pe care l-a plasat în rolul de por-
tar la Palatul Victoria ■ A făcut rost şi de un vicepremier în persoana
nedemisionatului titular de la Comunicaţii (numele nu are impor-
tanţă) ■ Intrat serios în pâine, Ponta i-a ameninţat pe miniştrii demi-
sionari cu poliţia şi puşcăria dacă nu vin la serviciu ■ Între timp
Grindeanu primeşte omologi de-ai lui care îl laudă pentru tăria de
caracter, conştienţi că şi lor li s-ar putea înâmpla aşa ceva ■ Ultimul
primit a fost premierul gay al Luxemburgului, venit la Bucureşti
fără „soţie” ■ Parlamentarii au fost chemaţi la lucru duminică (blas-
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femie!) ca să dea ascultare moţiunii de cenzură al cărei titlu rămîne
încă secret ■ Se fac tot felul de calcule pentru a se vedea dacă ma-
joritatea la guvernare mai e valabilă şi la moţiune ■ Iohannis trimite
înapoi la parlament lege după lege, bucuros să facă un serviciu gu-
vernării ■ După trei ani în care a fost condus de preşedinţi nealeşi,
liberalii s-au hotărât să aleagă între doi eterni candidaţi - Orban şi
Buşoi ■ Ex(?)premierul Grindeanu a irosit timpul telespectatorilor
cu o lungă lamentaţie în direct, presărată cu atacuri la persoana fos-
tului său protector. Ce avea el, de fapt, de spus, nu ne-ar fi răpit, în
condiţii normale, mai mult de câteva minute: propunerea unui troc
- demisia sa contra demisiei lui Dragnea! Şi-o dă el, mi-o dau şi eu!
■ Başca solicitarea unui congres rapid al partidului care să pună lu-
crurile la punctul pe care-l vrea el ■ A rezultat, la o oră de vârf,
imaginea unui om profund ofticat de pierderea demnităii la care a
acces prin concurs. De împrejurări: respingerea propunerii iniţiale şi
incompatibilitatea lui Dragnea ■ Ar fi interesant de ştiut care e pro-
centul celor interesaţi de polică dintre cei care auziseră la momentul
respectiv de existenţa sa ■ Până una-alta, Palatul Victoria a devenit
fortăreaţa în care se coace proiectul fantezist al unui guvern-fantomă
din care, deocamdată, face parte doar imberbul Jianu de la Teleco-
municaţii (altul decât cel de la IMM-uri care a ales din timp „partea
bună”) şi, probabil, Ponta în rol de secretar general - fantomă ■ De
partea cealaltă Dragnea şi Compania îşi storc creierii cum să iasă
din încurcătură , altfel decât printr-o penibilă moţiune de cenzură
împotriva a ceea ce a mai rămas din Guvern ■ Cu inimitabilul său
rictus de la Ordonanţa 13, Iohannis se spală pe mâini: când funcţia
de premier devine vacantă, discutăm! ■ Confundând grav planurile
şi situaţiile, Grindeanu ar vrea să joace rolul reformatorului care
doreşte să facă un partid mai curat, fără Dragnea, scop în care
lansează un ipotetic plan de consultări cu cine va vrea şi va putea ■
Aproape că nu mai are importanţă că, în ciuda vechimii, nu mai este
membru al partidului, fiind exclus nestatutar, nu de organizaţia sa
de la Timişoara, ci de CEx ■ Ocuparea Palatului Victoria în scopul
unei acţiuni de rezistenţă nu poate fi contracarată legal şi consti-
tuţional, pentru că legea fundamentală nu prevede posibilitatea de
a se regla o astfel de situaţie ■ Autocritic, Dragnea recunoaşte (tar-
div) că principalul vinovat pentru situaţie este chiar el. Nu crede
însă că e cazul să-şi dea demisia pentru asta ■ Printre altele,
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Grindeanu a dat, totuşi, un termen pentru rezolvarea crizei: ziua de
luni, până când se va gândi bine ce are de făcut. Chiar dacă trocul
nu va funcţiona ■ „Primarul general al României” - cum s-a auto-
definit la intervenţia sa de la TVR Gabriela Pandele, a descris plastic
acţiunea lui Grindeanu: acesta a jucat „Balena Albastră” în direct!
■ Deşi Liviu Dragnea se jură că n-a cerut aşa ceva, în poiana
politichiei nu se mai vorbeşte decât despre asta: demisia! A pre-
mierului sau, la nevoie, a guvernului! ■ Preşedintele ALDE a făcut
chiar primul pas prin retragerea sprijinului politic pentru Grindeanu,
anunţând că miniştrii săi sunt gata să-şi depună mandatele ■ În tu-
multuoasa şedinţă de partid de la Parlament s-au ciocnit evaluări
contradictorii: cea a partidului (dată de Dragnea pe mâna lui Vâlcov)
şi cea a Guvernului - prezentată chiar de premier ■ Nimic nu coin-
cide între acestea: partidul consideră că Executivul a îndeplinit doar
13% (!) din programul de guvernare, în timp ce Guvernul crede că
a realizat 60% - în doar 6 luni, dintr-un mandat de patru ani ■ Doar
9 măsuri din programul de guvernare n-au fost abordate - mai pre-
cizează Grindeanu ■ Băiatul acela timid adus de mână la prima şe-
dinţă de guvern de către „tata Dragnea„ şi „mama Tăriceanu” s-a
emancipat şi acum se încontrează cu creatorii săi ■ Este evident
pentru toată lumea că o demisie sau o demitere ar crea probleme
mari şi greu de rezolvat pentru toţi cei implicaţi, dar orgoliile sunt
întotdeauna mai puternice decât raţiunea ■ Situaţia în care s-a ajuns
poartă şi amprenta unei situaţii atipice: deobicei, premierul era şi
şef de partid şi nu trebuia să dea seamă pentru ce (nu) făcea!
Grindeanu este fiul ploii şi singura sa armă de atac şi apărare este
refuzul de a demisiona de bună voie ■ Născut sub semnul sloganului
„REZIST” Grindeanu a fugit de la Parlament şi s-a retras la Victoria
ca să-şi facă planul de bătaie. De rezistenţă... ■ El îşi joacă pe acest
palier scurta şi efemera sa carieră politică ■ Culmea ridicolului o
reprezintă o presupusă declaraţie a sa, cum că ar demisiona doar
dacă primeşte din partea lui Iohannis asigurarea că va numi un pre-
mier tot de la PSD ■ Ceva la fel de absurd ceruse şi Ponta după
COLECTIV... ■ Evident că toată lumea se întreabă care este cauza
reală a acestui conflict neaşteptat? Este secretul lui Polichinelle: se
pare că premierului i se reproşează faptul că nu a avut „bărbăţia”
să-i ceară lui Toader să pună un prag valoric pentru abuzul în servi-
ciu! ■ Acela despre care se consideră că l-ar scăpa pe Dragnea de
toate problemele ■ Gogomănia zilei nu poate să aparţină decât
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unui...gogoman: PSD ar intenţiona să pună un premier ungur! Perla îi
aparţine lui Tomac, şeful lui Băsescu, despre care Hunor crede că a emis
inepţia sub influenţa unor „fumuri”... ■ Rezultatul votului din CEx al
PSD este logic: retragerea sprijinului politic pentru Grindeanu! Başca
excluderea acestuia din partid!(dacă nu-şi dă demisia) Ambele în una-
nimitate ■ După 27 de ani s-a finalizat şi dosarul MINERIADEI din
iunie 1990. Procurorii au dat în brânci alcătuind o veritabilă bibliotecă
compusă din 500 de volume, doar rechizitoriul întinzându-se pe 2000
de pagini. Specialiştii estimează ca nu se va putea ajunge la sentinţe
mai devreme de doi ani ■ Inculpaţii înfruntă cea mai groaznică acuzaţie:
crime şi infracţiuni contra umanităţii! Iliescu, Roman şi Măgureanu
devin sinonimi cu Hitler, Goering şi Himler! ■ Pretextul acestui ultim
act al anchetei ( au mai fost câteva, abandonate) este că CEDO ne-ar fi
cerut să-i pedepsim cât mai aspru pe liderii politici de atunci. De fapt
s-a exprimat cerinţa să se lămurească, din punct de vedere juridic, lu-
crurile ■ În mod evident ancheta a evitat clarificarea evenimentelor din
13 iunie care s-au soldat cu vandalizarea şi incendierea unor instituţii
ale statului - Poliţie, SRI, TVR - fapte pe care în mod evident nu le-au
comis minerii, care au ajuns în Capitală abia a doua zi ■ Sloganul politic
al zilei este că Dragnea i-ar fi cerut lui Grindeanu să demisioneze, dar
că acesta se opune din răsputeri. O prostie, dacă „analiştii TV” s-ar
gândi mai bine că în felul acesta partidul de guvernământ şi-ar trage
preşul de sub picioare ■ O evaluare era, desigur, necesară pentru o
echipă formată cam în pripă şi cu oameni lipsiţi de experienţă, dar cu
pile pe la oganizaţiile judeţene de partid, care ar trebui îndrumaţi spre
activităţi mai potrivite profilului lor ■ Neoficial, s-a afirmat că trei
miniştri au fost deja evaluaţi ( nu se spune şi de cine) şi confirmaţi:
Daea, Dan şi Vasilescu. Adică Agricultura, Internele şi Munca ■ Dintre
aceştia fruntaşul echipei este cu siguranţă ministrul Agriculturii, care
raportează deja succesul programului „Tomata”, care a angrenat 4700
de producători de roşii timpurii ■ 3000 dintre aceştia au depus deja
cererile de compensare pentru cantităţile vîndute pe piaţă într-o perioadă
în care, deobicei, nu existau decât roşii de import ■ Victor Ponta găseşte
prilejul să se bage în seamă susţinând un Grindeanu în presupusa sa dis-
pută, care nu are nevoie de sprijinul fostului şef de partid, ci de al celui
actual ■ Deşi este evident că migranţii nu au nici o tragere de inimă să
vină în România, Comisia Europeană ne impune să mai primim vreo
3500. Aşa, ca să aibe de unde să plece, apoi, spre Germania cea mult



visată... ■ Deşi Liviu Dragnea se jură că n-a cerut aşa ceva, în poiana
politichiei nu se mai vorbeşte decât despre asta: demisia! A premierului
sau, la nevoie, a guvernului! ■ Preşedintele ALDE a făcut chiar primul
pas prin retragerea sprijinului politic pentru Grindeanu, anunţând că
miniştrii săi sunt gata să-şi depună mandatele ■ În tumultuoasa şedinţă
de partid de la Parlament s-au ciocnit evaluări contradictorii: cea a par-
tidului (dată de Dragnea pe mâna lui Vâlcov) şi cea a Guvernului -
prezentată chiar de premier ■ Nimic nu coincide între acestea: partidul
consideră că Executivul a îndeplinit doar 13% (!) din programul de gu-
vernare, în timp ce Guvernul crede că a realizat 60% - în doar 6 luni,
dintr-un mandat de patru ani ■ Doar 9 măsuri din programul de gu-
vernare n-au fost abordate - mai precizează Grindeanu ■ Băiatul acela
timid adus de mână la prima şedinţă de guvern de către „tata Dragnea„
şi „mama Tăriceanu” s-a emancipat şi acum se încontrează cu creatorii
săi ■ Este evident pentru toată lumea că o demisie sau o demitere ar
crea probleme mari şi greu de rezolvat pentru toţi cei implicaţi, dar or-
goliile sunt întotdeauna mai puternice decât raţiunea ■ Situaţia în care
s-a ajuns poartă şi amprenta unei situaţii atipice: deobicei, premierul
era şi şef de partid şi nu trebuia să dea seamă pentru ce (nu) făcea!
Grindeanu este fiul ploii şi singura sa armă de atac şi apărare este re-
fuzul de a demisiona de bună voie ■ Născut sub semnul sloganului
„REZIST” Grindeanu a fugit de la Parlament şi s-a retras la Victoria ca
să-şi facă planul de bătaie. De rezistenţă... ■ El îşi joacă pe acest palier
scurta şi efemera sa carieră politică ■ Culmea ridicolului o reprezintă o
presupusă declaraţie a sa, cum că ar demisiona doar dacă primeşte din
partea lui Iohannis asigurarea că va numi un premier tot de la PSD
■ Ceva la fel de absurd ceruse şi Ponta după COLECTIV... ■ Evident
că toată lumea se întreabă care este cauza reală a acestui conflict
neaşteptat? Este secretul lui Polichinelle: se pare că premierului i se re-
proşează faptul că nu a avut „bărbăţia” să-i ceară lui Toader să pună un
prag valoric pentru abuzul în serviciu! ■ Acela despre care se consideră
că l-ar scăpa pe Dragnea de toate problemele ■ Gogomănia zilei nu
poate să aparţină decât unui...gogoman: PSD ar intenţiona să pună un
premier ungur! Perla este emisă de Tomac, şeful lui Băsescu, despre
care Hunor crede că a emis inepţia sub influenţa unor „fumuri”.
■ Rezultatul votului din CEx al PSD este logic: retragerea sprijinului
politic pentru Grindeanu! Başca excluderea acestuia din partid!(dacă
nu-şi dă demisia) Ambele în unanimitate... ■ Ex(?)premierul Grindeanu
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a irosit timpul telespectatorilor cu o lungă lamentaţie în direct, presărată
cu atacuri la persoana fostului său protector. Ce avea el, de fapt, de spus,
nu ne-ar fi răpit, în condiţii normale, mai mult de câteva minute: propu-
nerea unui troc - demisia sa contra demisiei lui Dragnea! Şi-o dă el, mi-o
dau şi eu! ■ Başca solicitarea unui congres rapid al partidului care să
pună lucrurile la punctul pe care-l vrea el ■ A rezultat, la o oră de vârf,
imaginea unui om profund ofticat de pierderea demnităţii la care a acces
prin concurs. De împrejurări: respingerea propunerii iniţiale şi incom-
patibilitatea lui Dragnea ■ Ar fi interesant de ştiut care e procentul celor
interesaţi de polică dintre cei care auziseră la momentul respectiv de
existenţa sa ■ Până una-alta, Palatul Victoria a devenit fortăreaţa în care
se coace proiectul fantezist al unui guvern-fantomă din care, deocam-
dată, face parte doar imberbul Jianu de la Telecomunicaţii (altul decât
cel de la IMM-uri care a ales din timp „partea bună”) şi, probabil, Ponta
în rol de secretar general - fantomă ■ De partea cealaltă Dragnea şi
Compania îşi storc creierii cum să iasă din încurcătură , altfel decât
printr-o penibilă moţiune de cenzură împotriva a ceea ce a mai rămas
din Guvern ■ Cu inimitabilul său rictus de la Ordonanţa 13, Iohannis
se spală pe mâini: când funcţia de premier devine vacantă, discutăm!
■ Confundând grav planurile şi situaţiile, Grindeanu ar vrea să joace
rolul reformatorului care doreşte sa facă un partid mai curat, fără Drag-
nea, scop în care lansează un ipotetic plan de consultări cu cine va vrea
şi va putea ■ Aproape că nu mai are importanţă că, în ciuda vechimii,
nu mai este membru al partidului, fiind exclus nestatutar, nu de organi-
zaţia sa de la Timişoara, ci de CEx ■ Ocuparea Palatului Victoria în
scopul unei acţiuni de rezistenţă nu poate fi contracarată legal şi con-
stituţional, pentru că legea fundamentală nu prevede posibilitatea de a
se regla o astfel de situaţie ■ Autocritic, Dragnea recunoaşte (tardiv) că
principalul vinovat pentru situaţie este chiar el. Nu crede însă că e cazul
să-şi dea demisia pentru asta ■ Printre altele, Grindeanu a dat, totuşi,
un termen pentru rezolvarea crizei: ziua de luni, până când se va gândi
bine ce are de făcut. Chiar dacă trocul nu va funcţiona ■ „Primarul gene-
ral al României” - cum s-a autointitulat la intervenţia sa de la TVR
Gabriela Pandele, a definit plastic acţiunea lui Grindeanu: acesta a jucat
„Balena Albastră” în direct! ■ Guvernul-fantomă Grindeanu lucrează
din greu. Pentru că nu poate să lase ţara de izbelişte selecţionerul unic
Grindeanu a început să-şi facă echipă proprie ■ L-a adus cu mari sa-
crificii de peste hotare pe golgeterul campionatului 2012 - 2014, Victor
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Ponta, pe care l-a plasat în rolul de portar la Palatul Victoria ■ A făcut
rost şi de un vicepremier în persoana nedemisionatului titular de la
Comunicaţii (numele nu are importanţă) ■ Intrat serios în pâine, Ponta
i-a ameninţat pe miniştrii demisionari cu poliţia şi puşcăria dacă nu vin
la serviciu ■ Între timp Grindeanu primeşte omologi de-ai lui care îl
laudă pentru tăria de caracter, conştienţi că şi lor li s-ar putea înâmpla
aşa ceva ■ Ultimul primit a fost premierul gay al Luxemburgului, venit
la Bucureşti fără „soţie” ■ Parlamentarii au fost chemaţi la lucru
duminică (blasfemie!) ca să dea ascultare moţiunii de cenzură al cărei
titlu rămîne încă secret ■ Se fac tot felul de calcule pentru a se vedea
dacă majoritatea la guvernare mai e valabilă şi la moţiune ■ Iohannis
trimite înapoi la parlament lege după lege, bucuros să facă un serviciu
guvernării ■ După trei ani în care a fost condus de preşedinţi nealeşi,
liberalii s-au hotărât să aleagă între doi eterni candidaţi - Orban şi Buşoi
■ După ce a dat sâmbătă o fugă la Timişoara ca să pună de-o răscoală
politică a Banatului pesedist( fără a fi prea sigur de reuşită) Grindeanu
a revenit la serviciu unde îl aşteptau lucrări urgente ■ Între care şi
demiterea tuturor secretarilor de stat şi a secretarilor generali de la Dez-
voltare ■ Acţiune considerată necesară pentru a preveni vreo manevră
a lui Sevil Shhaideh de a da bani „clienţilor” din primării pentru obiec-
tive din PNDL 2 ■ Înaintea citirii moţiunii de cenzură Ponta a mers la
Parlament ca să-şi avertizeze colegii (parlamentari, că de partid nu se
ştie dacă mai sunt) că vor declanşa „războiul atomic” PSD - PSD, din
care nu va avea de câştigat decât preşedintele Iohannis ■ Cam acesta
este şi refrenul pe care-l cântă premierul-fantomă la numeroasele con-
ferinţe de presă de la Victoria: nu că ar fi interesat să rămână el premier,
cât să nu ajungă problema pe mâna preşedintelui ■ Lista cu semnături
pentru moţiune a avut şase nume mai puţin decât era necesar, dar Drag-
nea e sigur că miercuri vor fi chiar mai multe decât este nevoie pentru
răsturnarea guvernului-fantomă ■ Optimist ca deobicei, Ponta crede că
dacă moţiunea nu trece, joi, el şi cu Grindeanu vor veni să discute cu
liderii PSD (fără Dragnea) şi ALDE formarea guvernului Grindeanu 2
■ Dacă ar fi după Băsescu, PSD ar trebui trimis în Opoziţie. Dar cum
nu e... 
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Săptămâna 25
(19 - 25 iunie)

■ UDMR înregistrează un succes neaşteptat cu unul dintre
proiectele sale mai vechi de zece ani, pe care nu a reuşit să-l impună în
nici unul dintre guvernele din care a făcut parte: instituirea unei Zile a
maghiarilor din România! Bineînţeles, pe 15 martie, dată cu bucluc în
calendarul relaţiilor dintre cele două etnii ■ Gurile rele spun că s-ar fi
ajuns la acest rezultat printr-un troc: ziua contra moţiune! Adică, într-
un fel sau altul, UDMR a ajuns la concluzia că e dreptul unei formaţiuni
politice să-şi schimbe miniştrii şi chiar premierul dacă doreşte, iar Uni-
unea găseşte că nu e cazul să se opună unui demers legitim ■ Aceleaşi
guri rele spun că nu e singurul serviciu pe care Alianţa îl va face
colegilor prietenoşi din Parlament ■ Trocul acesta face inutile toate cele-
lalte manevre de ademenire, de către o parte şi de alta, de persoane care
să încline balanţa moţiunii ■ „Guvernul Grindeanu”, compus din el şi
Ponta, va fi sacrificat într-o manieră memorabilă miercuri, pe altarul
programului de guvernare ■ Până atunci - şi câteva zile după aceea -
cuplul comic-fantezist mai poate să dea iama printre funcţionarii de
rang înalt ai ministerelor, aşa, doar ca să le facă în ciudă titularilor demi-
sionari ■ Un nou scandal o are în vizor pe şefa DNA: cineva din interior
a dat la presă o înregistrare de la o şedinţă a sa cu procurorii în care îi
asmuţea pe aceştia împotriva guvernanţilor, nominalizându-l chiar pe
Grindeanu ca ţintă. Într-un comunicat, Kovesi afirmă că înregistrarea e
ilegală şi trucată prin „juxtapunere” - un nou concept din vocabularul
de specialitate ■ Şi ca să fie lucrurile clare, Codruţa trimite o scrisoare
Comisiei Parlamentare care investighează „Cina lui Oprea”, comu-
nicând că nu se va prezenta la audiere pentru că nu are lucruri impor-
tante de comunicat! ■ Scrisoarea sa seamănă izbitor cu cea trimisă de
colegul de binom, Coldea ■ În vizită oficială la Berlin (ce serie! - după
Washington) Iohannis a convorbit cu Angela Merkel, care nu s-a arătat
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interesată să comenteze evenimentele din România. Preşedintele nostru
a asigurat-o însă ca în România situaţia e stabilă şi că problemele din
coaliţia de guvernare se vor rezolva în cel mai scurt timp ■ Asta ar putea
să însemne că nu are de gând să pună din nou beţe în roate propunerilor
coaliţiei pentru un nou guvern ■ Greu de imaginat pentru Dragnea şi
Compania furtuna pe care avea să o declanşeze „nevinovata” tranzacţie
cu ungurii: aprobarea de proiecte legislative restante contra voturi la
moţiunea de cenzură. În special Ziua maghiarimii de la 15 martie a
provocat o adevărată filipică din partea lui Băsescu care a acuzat PSD-ul
de „vânzare de ţară” şi incapacitate de guvernare, într-o declaraţie în
care l-a citat pe Eminescu (nu pe Cărtărescu) cu a sa celebră invocare
a lui Dracula, pardon, Vlad Ţepeş ■ Reacţii asemănătoare au venit şi
din partea celorlalte formaţiuni din opoziţie, ba chiar şi din partea
preşedintelui Iohannis, care s-a declarat ferm împotriva oricărei au-
tonomii pe criterii etnice ■ Noaptea şi zarva de pe TV-uri s-au dovedit
sfetnici buni, aşa încât a doua zi (tot o marţi!) înţelegerea cu UDMR a
fost denunţată, iar grijile faţă de numărul de voturi de la moţiune s-au
înteţit ■ În stilul „podului de la Agigea” Tăriceanu a concluzionat că
„nu aveam timp să facem o treabă serioasă şi responsabilă” (acceptând
implicit ideea că ce au făcut nu a fost nici serios şi nici responsabil), iar
Dragnea l-a luat pe salvatorul „nu” în braţele-i vânjoase: „Eu am spus
exact ce s-a afirmat, că nu facem nici un fel de troc!” ■ Referindu-se
probabil la ideea că din motive neclare îi căzuseră cu TRONC cererile
maghiare exact atunci ■ Drept urmare ungurii au abandonat ideea că
ceea ce dorea să facă partidul cu premierul său era perfect legitim,
lăsându-i pe pesedişti să se spele pe cap cu voturile pe care le aveau
■ Scrofulos la datorie şi gândindu-se doar la binele ţării - cu orice preţ
- Grindeanu a anunţat obişnuita şedinţă de Guvern , cu ordine de zi ca
la carte, dar care s-a anulat din lipsă de...cvorum: secretarii de stat au
absentat în bloc şi lui Grindeanu nu i-a mai rămas decât să dezbată cu
secretarul general şi cu vicepremierul ăla de la Telecomunicaţii pe cine
dintre rudele sau prietenii lui Dragnea să mai dea afară ■ Între timp
toată lumea tratează cu toată lumea, iar în prognoze apare, ca deobicei,
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numele lui Florin Georgescu drept candidat la şefia guvernului, de parcă
acesta ar fi nebun să dea tihna şi banii de la Banca Naţională, pe nebunia
şi austeritatea de la Guvern ■ Tactica adoptată de cuplul comico-fan-
tezist Sorin Copilul Minune şi Victor Fără Frică pe ultimii centimetri ai
fulminantei lor guvernări este cea strămoşească, a pârjolului în calea
năvălitorilor, otrăvirea fântânilor, incendierea conacelor şi demiterea
partizanilor... ■ Şi a fost şi ziua cea mai lungă (şi mai penibilă!) din an,
cu moţiunea de care - conform estimărilor comentatorilor TV - era
legată însăşi soarta ţării, nu doar a partidului „dictatorului” Dragnea
■ După textele de rigoare - între care speech-ul „premierului” a atins
înaltele cote ale populismului ieftin şi ale lipsei de bun simţ elementar
- s-a trecut la vot „sincer” cu bile la vedere ■ Fără suport udemerist,
moţiunea a trecut cu opt voturi în plus faţă de ce era necesar, dar şi cu
zece voturi contra, ale unor membri ai Coaliţiei ■ Minorităţile şi-au
făcut datoria, ca deobicei şi au mers pe mâna celor care le asigură ex-
istenţa ■ Deşi i-ar fi plăcut să mai facă nişte bancuri de final de la mi-
crofonul Parlamentului, lui Ponta nu i s-a mai acordat cuvântul, calitatea
sa (de SGG) neîndreptăţindu-l să cuvânteze ■ Sfatul dat de Grindeanu
urmaşului său a fost să nu se încreadă în prietenia lui Dragnea, de parcă
aceasta făcea parte din fişa postului ■ Cele şase zile de glorie găunoasă
ale unui personaj dependent de funcţii şi privilegii au trecut fără să lase
în urma lor altceva decât o completă neînţelegere a mecanismelor de-
mocratice ■ Dintre episoadele asemănătoare - de premieri moţionaţi de
propriile partide - din care au mai făcut parte Vasile şi Boc, acesta este
cu siguranţă cel mai dezagreabil, caracterizat printr-o maladivă agăţare
de scaun ■ Victoria PSD-ului contra Guvernului Fantomă este însă una
discutabilă şi evidenţiază o serioasă pierdere de teren a majorităţii de
către Coaliţia măcinată de dispute interne ■ Deşi consultările preşedin-
telui  mai pot oferi surprize - în ciuda impresiei lăsate de Iohannis că
nu ar fi dornic să mai acutizeze stările de lucruri - liderul PSD anunţă
că are deja patru nume de viitor premier în portofoliul său de... prieteni!
■ Succesul moţiunii se adaugă unui posibil succes al sesizării fostei sale
soţii (Bombonica) la Curtea Constituţională, care a reiterat o decizie
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dată încă de pe vremea lui Cioloş, că este obligatoriu ca guvernul să
stabilească un prag valoric pentru abuzul în serviciu. Dacă guvernul va
decide unul mai mare de 119.000 lei, Dragnea scapă pe perspectiva unei
noi condamnări, iar în cazul unei reabilitări sau amnistii (cum a motivat
aceeaşi Curte Constituţională) poate deveni chiar premier ■ Până atunci
mai este, iar deocamdată viitorul şef al Guvernului ar putea fi Birchall,
Fifor, sau chiar Teodorovici... Dacă nu un Agamiţă Dandanache!
■ Tema zilei a fost dacă majoritatea parlamentară PSD - ALDE mai e...
majoritate! ■ Din nefericire pentru cei care o contestă, nici ei nu au vro
şansă să formeze o majoritate ■ Preşedintele Iohannis dă de veste de la
Bruxelles că alegerile anticipate nu pot fi excluse din calcule, dar că el,
personal, doreşte o rezolvare cât mai rapidă a situaţiei ■ A programat
consultările cu partidele pentru luni, când revine în ţară ■ Până atunci
se dezbate importantul subiect al greşelilor de ortografie din cererile de
retragere a demisiilor miniştrilor, şi dacă acestea pot fi operate în
condiţiile în care premierul nu le-a trimis la Cotroceni ■ Grindeanu mai
are de executat câteva zile la locul de muncă, până când se numeşte
noul guvern. Este atât de decepţionat de ce s-a întâmplat încât nu mai
face nici o conferinţă de presă ■ Asta nu înseamnă că nu încearcă să-i
mai facă nişte şicane administrative fostului său protector (a ieşit la
iveală o intenţie de a-l scoate cu totul din joc printr-o ordonanţă de
urgenţă ticluită împreună cu Ponta) ■ Se discută intens şi pe tema mo-
tivării Curţii Constituţionale legată de interdicţia ca persoanele con-
damnate să deţină funcţii de miniştri. Judecătorii (surpriză: inclusiv
madam Stanciu!) consideră că este o discrepanţă între tratamentul apli-
cat miniştrilor şi cel al parlamentarilor şi somează să se legifereze că
toţi se supun aceloraşi restricţii - ori n-au voie toţi, ori au voie şi unii şi
alţii... ■ După vizita în Germania şi întâlnirea cu Merkel şi după con-
sultările cu preşedintele francez de la Consiliul European Iohannis se
poate considera un politician de anvergură mondială, poate chiar egalul
lui Ceauşescu ■ Traseul Washington - Berlin - Bruxelles pare acela al
unui tenisman care timp de doi ani a participat doar la turnee regionale,
pentru ca deodată să se afle pe tabloul a trei „grandşlemuri” ■ E drept,
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în care nu a apucat să servească, dar a fost acolo şi apare în fotografii
dând mâna cu campionii ■ Evident că performanţa asta nu putea să
rămână nelăudată de lăudătorii de serviciu, care au omis cu delicateţe
faptul că Angela Merkel nu i-a promis mai mult (adică nimic) decât la
prima lor întâlnire, după alegeri, iar Macron s-a angajat doar să „inten-
sifice” discuţiile pe tema Schengen! Un fel de aleluia cu ştaif! ■ Cât
despre istorica vizită la Washington, aceasta rămâne o coroniţă acordată
drept premiu pentru generoasa donaţie (2%!) a României la bugetul
NATO şi la bugetele producătorilor de armament americani ■ După
„succesul” moţiunii, s-a aşternut liniştea şi pacea asupra cuplului format
din odiosul premier-fantomă Grindeanu şi sinistrul său secretar general
Ponta. Domnii (ştiţi dv cine) să-i aibe în pază şi supraveghere! ■ Pro-
fund recunoscătoare binomului pe care l-a servit cu credinţă şi care a
pus-o la adăpost de intemperii trimiţând-o la Curtea Constituţională,
Livia Stanciu îşi face în continuare datoria prin „opinii separate” în orice
problemă din materia de care dovedeşte că nu are habar. I-a iritat atât
de tare pe toţi ceilalţi opt „colegi” încât aceştia i-au interzis să mai pub-
lice opţiunile prin care critică deciziile luate de majoritate. Cu alte cu-
vinte, i-au băgat pumnul în gură - pe bună dreptate ■ Noua săptămână
începe cu consultările de la Cotroceni pentru nominalizarea celui care
va forma noul guvern. De data asta Dragnea nu mai scoate din buzunar,
în ultimul moment, propunerea de premier. Care, în mod sigur, nu e
Florin Georgescu... 

Săptămâna 26
(26 iunie - 02 iulie)

■ Cine şi-a imaginat că recitalul de penibilităţi politice a luat
sfârşit odată cu moţionarea lui Grindeanu s-a înşelat amarnic ■ Liviu
Dragnea dovedeşte că e nevoie de talent şi consecvenţă ca să o ţii din
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gafă în gafă, din eroare în eroare şi să nimereşti mereu la fix ■ Dintre
toate candidaturile posibile pentru funcţia de premier probabil că
acest Tudose nu figura nici pe lista primilor o sută. Dar iată-l câştigă-
tor! ■ Nu prea îl ştiu decât colegii din partid şi amatorii de cancanuri
care s-au delectat cu amănuntele picante ale doctoratului său dat cu
Oprea şi de lucrarea plagiată . Şi a modului relaxat în care a fost dis-
pus să renunţe la el când a fost „descoperit” ■ Unii îşi mai amintesc
mandatul său anonim de ministru al Economiei sub Ponta pentru ale
cărui merite a fost prelungit şi sub Grindeanu ■ Nu prea vorbeşte
limbi (are unele probleme şi cu româna) şi n-a emis vreodată o idee
care să rămână în urma sa ■ Sintetizând, este ca apa: inodor, incolor
şi insipid! ■ Numai bun, deci, de premier, atât pentru Dragnea, cât şi
pentru Iohannis ■ Dacă al doilea are scuza de a fi declarat ferm că
va face tot ce ţine de el ca să scurteze criza , primul nu are nici una.
Într-un top al preferinţelor sale trendul este descrescător: dacă
Shhaideh era acceptabilă, iar Grindeanu promiţător, de la Tudose nu
prea ai ce să aştepţi, dacă nu faci eroarea de a-i lua în serios CV-ul
ştiinţific ■ E adevărat că opinia publică s-a cam obişnuit cu premieri
zglobii şi buni de gură care se răsfaţă seară de seară prin studiouri şi
poate că nu e pregătită să accepte ideea unora care tac şi fac. Ar putea
fi Tudose unul dintre aceştia? Tudose Who? ■ După neaşteptat de
operativa decizie luată de Iohannis cu nominalizarea premierului, lu-
crurile merg în pas alert ■ Schema noului Executiv seamănă izbitor
cu cea a celui vechi ■ ALDE şi-a păstrat portofoliile şi oamenii, iar
PSD a renunţat la câţiva titulari - Finanţe, Cercetare, Cultură... ■ Noul
premier a început să dea piept cu presa, prin evocarea calităţilor pro-
prii: experienţă şi putere de muncă ■ Cât despre Servicii, l-a asigurat
pe Dragnea (pe cuvânt de onoare) că nu are nici un fel de obligaţie
■ Un alt incendiu devastator lângă Bucureşti, la Baloteşti. Un depozit
de mobilă, al cărui fum i-a deranjat pe clienţii de la Terme ■ În luna
mai execuţia bugetară a înregistrat un deficit de 0,25% din PIB. În
iunie, probabil că se va accentua, din motive de moţiune... ■ Cu re-
gret, Nicolae Bădălău (numărul 2 în ierarhia PSD) constată că cel
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mai competent premier ar fi fost nu Tudose, ci Dragnea ■ Judecătoria
Sectorului 5 a luat decizia aprobării eliberării condiţionate a lui Dan
Voiculescu pentru că a „avut un comportament pozitiv şi nu a fost
sancţionat disciplinar”. „Prefăcătorie”! - concluzionează procurorii
DNA care se opun din răsputeri ■ Iohannis l-a primit la Cotroceni pe
omologul său bulgar, Rumen Radev. Despre care se zice că ar fi om
de-al Moscovei... ■ Grindeanu nu stă degeaba cît mai stă la Victoria:
l-a eliberat din funcţie pe consilierul său Gabriel Stătescu. General
SRI ■ Primăria Capitalei intenţionează să achiziţioneze 100 de auto-
buze electrice. Ghinion pe capul şoferilor care nu vor mai putea să
fure motorină ■ Salariul lui Mugur Isărescu a scăzut - nu se ştie de
ce - cu 10%. De la 42.000 la 39.000. Lei ■ Rata şomajului în
trimestrul I a fost de 5,5%. Staţionară ■ Succesorul lui Mişu Ne-
griţoiu la şefia ASF este deputatul PSD Leonardo Badea ■ Parchetul
General a închis dosarul Ordonanţei 13, deschis ilegal de DNA. Dar
nu de tot: se mai cercetează dacă nu s-au distrus niscai probe... ■ Nu
se făcea ca Sulfina Barbu să rămână fără colegi, după ce a ratat par-
lamentul. Aşa că i s-a găsit un locşor călduţ la CNSAS, la „lins”
dosare...Dacă a putut Dinescu, va putea şi ea ■ Remanierea guver-
nului a fost, în cele din urmă, mai amplă decât lăsau să se înţeleagă
primele informaţii. Au fost schimbaţi zece miniştri (toţi de la PSD),
cele mai importante înlocuiri vizând portofoliile Economiei (Fifor),
Apărării (Ţuţuianu), Finanţelor (Mişa), Educaţiei (Pop),Apelor
(Pană)  şi Culturii (Romaşcanu). Toţi noii veniţi sunt parlamentari,
cu excepţia lui Negrescu, care e europarlamentar ■ La conferinţa de
presă Tudose a declarat că dacă Dragnea va avea dreptul să ocupe
funcţia de premier, el se va retrage fără regrete ■ Nu ca Grindeanu,
care a ţinut să mai lanseze o baterie de „rachete” anti-Dragnea,
autoelogiindu-se pentru nişte rezultate ale guvernării de care nu se
făcea vinovat ■ A găsit un ţap ispăşitor pentru deficitul din mai:
ANAF, a cărui conducere ar trebui schimbată neîntârziat de către
Tudose ■ Noul premier a dat şi o explicaţie pentru lucrarea sa de
diplomă plagiată: n-a făcut-o pentru cine ştie ce foloase materiale
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(dealtfel l-a şi costat cele câteva mii de euro), ci pentru a-şi îm-
bunătăţi pregătirea personală ■ Mişu Negriţoiu, ofticat că a fost dat
afară,  nu pierde ocazia să-l pârască pe Tudose că i-ar fi cerut să-i an-
gajeze o nepoată pe post de director la ASF ■ Dacă noul premier are,
totuşi, o calitate evidentă, este aceea că îl poate privi de sus pe preşe-
dinte, de la altitudinea celor 198 de centimetri proprii ■ Preşedintele
a promulgat, fără să mai facă mofturi, legea cadru a salarizării per-
sonalului plătit din fonduri publice ■ La întâlnirea cu preşedintele
bulgar, al nostru s-a oferit să livreze consultanţă în materie de luptă
împotriva corupţiei. Oferta a fost refuzată politicos de Rumen Radev,
pe motiv de specific naţional al corupţiei. A noastră nu e ca a voastră!
Şi nici anticorupţia ■ Instanţa s-a pronunţat în dosarul ANTENA -
RCS/RDS, achitându-l pe Dan Voiculescu de acuzaţia de complicitate
la şantaj, dar condamnându-l la patru ani pe logodnicul Cameliei, în
timp ce fiica mogulului a fost condamnată cu suspendare ■ Achitat a
fost şi Radu Ruşanu, fostul şef de la ASF, în dosarul Carpatica, îm-
preună cu nevasta lui Chiţoiu - dosar cu care DNA se mândrea nespus
la vremea respectivă ■ Măcel ţigănesc la Focşani: patru morţi în urma
unei răfuieli cu topoare şi răngi între două clanuri ambiţioase ■ Dacă
la vremea ordonanţei 13 Iohannis a făcut figură de profitor al unui
accident de traseu al coaliţiei abia intrate în pâine, de data aceasta el
freacă ridichea aceleiaşi coaliţii (în care i-a introdus şi pe udemerişti,
pentru vina de a fi susţinut-o) pe bună dreptate şi cu aplombul dat de
recentele sale succese internaţionale ■ Cu aerul dirigintelui care a
surprins debandada din clasa lăsată de capul ei, le-a spus-o de la
obraz: „Vă rog să terminaţi cu această ţopăială fiscal - bugetară!”
■ Şi nu doar atât. Ţintindu-i cu degetul acuzator le-a pus diagnosticul:
„Aţi băgat ţara în criză pentru că nu ştiţi să guvernaţi!” ■ Ceea ce nu
e departe de adevăr, deşi e greu de spus că alţii s-ar fi descurcat mai
bine ■ PSD şi Dragnea au de înfruntat dezavantajul marilor aşteptări
şi al marilor promisiuni neconfirmate ■ Se pare că a cam sosit ceasul
socotelilor pe care nici măcar un Vâlcov nu le-ar putea face să arate
mai bine ■ Deşi era inevitabil ca avalanşa de măriri de lefuri şi de
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scutiri de felurite taxe să pună la încercare un buget foarte teoretic,
nimeni nu s-a aşteptat ca mecanismul guvernamental să dea atât de
curând în bot ■ După doar şase luni, promisiunile încep să fie
înlocuite de ameninţările amânărilor şi ale unor noi dări ■ Programul
de guvernare „Dragnea 1” este, practic, înlocuit de programul „Drag-
nea 2”, care nu prea mai seamănă cu ce s-a vânturat în campania elec-
torală ■ Există şi un pic de şansă în ghinionul acesta: episodul
„Grindeanu” devine scuza ideală pentru întârzieri şi corecturi. Dacă
cineva trebuie să plătească oalele sparte , fostul premier poate prelua
această sarcină, că tot nu mai are altceva de făcut ■ Deci, după per-
tractările la vârf care au definitivat schema guvernamentală, cu zece
portofolii ai căror titulari au fost înlocuiţi, au urmat audierile formale
din comisii şi votul din plen care a adus un număr suficient de voturi
acestei moţiuni de încredere, Tudose obţinând cu 20 de voturi mai
puţin decât Grindeanu ■ A urmat muştruluiala de la Cotroceni, la care
Dragnea şi Tăriceanu nu s-au aşteptat, mai ales prin prisma surprinză-
toarei cooperări prezidenţiale, şi în faţa căreia nu au putut să crâc-
nească ■ Prin această meritată urecheală Iohannis mai creşte câteva
procente în topul încrederii deşi, în mod paradoxal, PSD nu scade
■ Furtuna media dezlănţuită de modificările din noul program de gu-
vernare a fost amplificată şi de gafa monumentală a noului ministru
al Finanţelor care s-a descalificat din startul mandatului printr-o
gogomănie soldată cu o cădere de 3% la Bursă ■ Dacă mai avea vlaga
necesară, Dragnea ar fi trebuit să-l înlocuiască pe loc pe anonimul şi
toxicul Mişa ■ Aproape că avea dreptate Băsescu să afirme că PSD
nu ar trebui lăsat să guverneze, dacă n-ar avea în cârcă formula de-
zastruoasă de guvern impusă de el în 2005 cu cadre de la Primărie
■ Neîncrederea cvasigenerală în Tudose şi în posibilitatea sa de a
depune alceva decât efort nu este de bun augur pentru un executiv
care nu pare cu nimic mai bun decât precedentul ■ Dar să recapitulăm
sumar „cadourile” noului program: reducerea TVA va fi aplicată cu
un an mai târziu; companiile vor fi impozitate pe cifra de afaceri şi
nu pe profit, ca în prezent; taxa de „solidaritate” va micşora salariile
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mari; majorarea punctului de pensie se amână şi ea: dar pilonul 2 de
pensii rămâne în picioare... ■ Noul guvern a fost supus de urgenţă
unei probe de operativitate de accidentul vânătorilor de munte. În
ciuda bilanţului tragic - trei morţi dintre cei 13 pasageri - autorităţile
de resort , sub comanda directă a lui Tudose, au intervenit prompt şi
cu eficienţa permisă de mijloacele avute la dispoziţie ■ Lipsa unor
instrumente specifice (elicopter de intrervenţie nocturnă, reflectoare
de mare putere, macarale) au stârnit nemulţumire proaspătului pre-
mier care a promis să rezolve cu prioritate aceste aspecte ■ Prima
şedinţă de guvern a avut necesarul caracter de lucru (după „vacanţa”
guvernului-fantomă) şi prin repunerea în funcţii a pieselor birocratice
pe care se răzbunase Grindeanu - Busuioc şi-a reprimit cu celeritate
ştampilele confiscate de Ponta! ■ Una dintre primele veşti bune ale
guvernului „Dragnea 2” se adresează pensionarilor: punctul de pensie
creşte, de la 1 iulie, de la 917 la 1000 lei. Tot e ceva! ■ Scandal la
Primăria mare: nişte oengişti au protestat violent împotriva achiz-
iţionării ELCEN de catre municipalitate. Nici ei nu ştiau de ce...
■ Din cauza neclarităţilor şi încurcăturilor pe care le-a generat o
redactare neglijentă, legea privind diminuarea risipei alimentare a
fost suspendată până la sfârşitul anului. Liber la risipă în continuare,
până atunci ■ Mai vocală decât atunci când era ministru în echipa de
„tinere talente” a lui Ponta, Ioana Petrescu (domnişoara Usturoi)
spune că eliminarea cotei unice şi transformarea impozitului pe profit
în impozit pe cifra de afaceri este o „bombă atomică” ce va face ca
România să devină mai puţin atractivă pentru transnaţionalele care
îşi transferă profitul în paradisuri fiscale ■ Surpriză: Kovesi cere re-
vocarea lui Ţuluş! Omul ei bun la toate! ■ Ziua de vineri a fost una
dintre cele mai calde din istoria recentă. Sâmbătă promite să o de-
păşească ■ Ce ne lipsea: un spaţiu public destinat memoriei preşe-
dintelui americam Ronald Reagan! Care n-a prea avut vreo legătură
cu România. Nu era mai practic să-i fie dedicat lui Trump? Ăsta
măcar l-a primit pe Iohannis la Casa Albă ■ Primăria Capitalei va
acorda 5000 de vouchere de câte 500 lei pentru achiziţionarea de



biciclete, în scopul stimulării circulaţiei sănătoase. Pistele speciale
mai au de aşteptat ■ CNIPMMR, care are un nou preşedinte în per-
soana vechiului Jianu (nu cel din guvernul-fantomă, ci cel cu „partea
bună”) nu este de acord cu cu modificările din programul de gu-
vernare. Păi dacă era îl mai băga cineva în seamă? ■ Intrarea în
vigoare a mereu noului Cod Fiscal a fost devansată cu trei luni
■ Curentul electric se scumpeşte de la 1 iulie, cu 8%. Ca să ne dăm
seama cît ne costă... aerele condiţionate! (N-avea dreptate Elene
Ceauşescu când spunea că în condiţiile noastre de climă nu se justi-
fică?) ■ S-au întors TFL-iştii! Cu vie satisfacţie (ba chiar cu o doză
de excitaţie!) redacţia de ştiri a TVR a întâmpinat reluarea manifes-
taţiilor din Piaţa Victoriei, cărora imparţialii jurnalişti ai lui Mihai
Constantin le-au dus lipsa. Trimisul special al redacţiei pe lîngă cei
vreo sută de nemulţumiţi a remarcat, în special, reproşurile la adresa
Curţii Constituţionale, către care s-a şi pornit în marş, deşi era
limpede că nici Dorneanu şi nici chiar Livia Stanciu, nu erau acolo
ca să le asculte doleanţele ■ Aceeaşi fraternitate şi deplină înţelegere
au manifestat jurnaliştii postului plătit din bani publici şi faţă de
actriţa LGBT de la Cluj care dorea, democratic, să se încaiere niţel
cu suporterii familiei tradiţionale şi care a fost împiedicată în mod
samavolnic sa-şi exprime opiniile de către jandarmii care pretindeau
că păstrează ordinea. Redacţia a promis că va ancheta abuzul ■ A fost
un weekend de foc - se pare că cel mai fierbinte din ultima sută de
ani. Din fericire, capitolul din programul de guvernare care pune
gratuit la dispoziţia fermierilor apa pompată pe canalele de irigaţii a
mai salvat căte ceva dintre culturile din preajmă. Ca deobicei, min-
istrul Daea a fost la datorie, pe câmp, să vadă cu ochii lui cum merg
lucrurile. 
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Învaţătur i le lu i  Trump către Iohannis
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Săptămâna 27
(03 - 09 iulie)

■ Apocalipsa lichidă peste România: după temperaturi care au
adus ţara la punctul de fierbere, a venit rândul diluviului. În Capitală a
plouat năpraznic o noapte şi o zi ■ Şefa DNA îşi acuză colaboratori
apropiaţi de trădare, convinsă că Ţuluş şi Iorga au dat la presă înre-
gistrările din şedinţa în care-i asmuţea pe procurori asupra membrilor
guvernului, ca să ridice prestigiul instituţiei ■ A vrut chiar să-i pună la
detectorul de minciuni, dar ei - demni - au refuzat să fie trataţi aşa cum
i-au tratat ei pe alţii. Mai lipsea doar să-i încătuşeze şi să-i dea la tele-
jurnale ■ Ministrul Justiţiei a pus în discuţie publică recomandarea
Curţii Constituţionale ca să se stabilească un prag valoric pentru abuzul
în serviciu. Au reieşit fel de fel de păreri, deşi cele care vor conta în
final sunt cele ale parlamentarilor ■ Noul premier şi-a început activi-
tatea, după tradiţie, cu o întrevedere cu ambasadorul Klemm, care a
avut ceva obiecţii faţă de intenţia guvernului de a taxa multinaţionalele
nu după profitul pe care nu-l fac, ci după cifra de afaceri. Faţă de
avalanşa de proteste a lobbyştilor (ne pleacă investitorii!!!) guvernul
încearcă să nuanţeze: noul tip de taxare se va face în etape. Dacă se va
mai face... ■ Guvernatorul Isărescu era să-şi taie gâtul când se bărbierea,
speriat de strigătul disperat al unei reporteriţe de la ştiri la aflarea cursu-
lui valutar ■ Inflaţia ar putea să crească - admite Guru-ul dela
Drăgăşani, pentru că aşa-i în finanţe: ba creşti, ba scazi... ■ Se sparge
şi buba corupţiei de la UMF: s-au facut percheziţii la casele şi cabinetele
a şapte cadre didactice de la Medicină, suspectate că vindeau subiecte
de examen la studenţi. Ba chiar şi teme pentru gradaţii de merit la
colegi! ■ Şeful hoţilor de lemn din Moldova este chiar primarul din
Ghimeş-Făget, care şi-a organizat o „echipă” cu care a prăduit cherestea
de un milion de lei! ■ Sensibil faţă de nevoile prezidenţiale, Tudose
apreciază că e nevoie urgentă de un avion cu care să se deplaseze
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preşedintele pe unde are treabă. O soluţie ar fi ca respectivul aparat să
fie unul multi-rol , care să poată fi achiziţionat din cei 2% alocaţi cu
generozitate pentru apărare... ■ Pe un fond tensionat, cu atacuri de am-
bele părţi, conflictul de la DNA a fost soluţionat de către CSM în
favoarea şefei instituţiei ■ Cei doi procurori proscrişi pentru îndrăzneala
de a fi „dat din casă” n-au avut nici măcar dreptul să se apere, iar acum
Codruţa le va face si dosare penale ■ Procuroarea Iorga a dezvăluit (de
ce abia acum?) că şefa DNA i-a impus să o aresteze pe Elena Udrea, în
pofida avizului negativ al Parlamentului ■ Iohannis s-a declarat
necondiţionat de partea cuplului Kovesi-Lazăr: „Sunt foarte mulţumit
de activitatea instituţiilor şi de conducerile lor!”. De parcă Parchetul
General ar fi o sucursală a Preşedinţiei ■ CSAT-ul s-a desfăşurat sub
semnul lui„2%”. Preşedintele face tot posibilul pentru ca guvernul să
nu tergiverseze programul de achiziţii de echipament militar. E în joc
onoarea lui: i-a promis lui Trump că din toată sărăcia vom scoate bani
ca să ajutăm producătorii de armament americani! ■ Dealtfel, îl va putea
încredinţa că lucrurile merg în direcţia convenită la reuniunea „celor
trei mări” la care îl va întâlni pe preşedintele american pentru a treia
oară într-o lună ■ Oaspete de onoare la recepţia de Ziua Naţională a
Statelor Unite (oare îl vom vedea, în numele parteneriatului şi al reci-
procităţii, pe Trump la ambasada noastră din Washington, de ziua
naţională?) Iohannis a ţinut ca de la această înălţime să dea noi indicaţii
guvernului, pretinzându-i să fie „predictibil” ■ S-a deschis robinetul
contestărilor interne din DNA: tot mai mulţi procurori cer să fie detaşaţi,
afectaţi de „uzura” invocată de Lazăr, acuzând modul discreţionar în
care Kovesi luptă cu corupţia ■ Nu lipsesc contestările din afară: din
America, Parchetul Genereal este sesizat despre ilegalităţi comise de
favoritul Codruţei, procurorul Uncheşelu ■ Iar „colaboratori apropiaţi”
ai Binomului, din Justiţie, au parte şi ei de probleme: Camelia Bogdan
este acuzată că ar fi pronunţat sentinţa într-un dosar în care înlocuise
temporar un coleg! ■ Şi o noutate din gama #rezist: demonstraţie de
protest în faţa sediului DNA, în care mai puţini tineri, dar la fel de fru-
moşi şi curaţi, cer demisia celei care tocmai a dat asigurări că nu are de



gând aşa ceva ■ Se speculează intens (în lipsă de altceva) asupra unui
presupus conflict intervenit între Dragnea şi Tudose. Ultimul, cică,
n-ar mai suporta tutela şefului Camerei Deputaţilor şi ar vrea să o ia pe
cont propriu ■ Puţin probabil, în realitate ■ Dragnea este investigat de
către o Agenţie de ştiri care îi reconstituie traseele din vacanţele petre-
cute în Brazilia. Dacă le petrecea în Bulgaria, se mai obosea cineva să-
i ia urma? ■ Surpriză, surpriză! Cine a fost invitat la recepţia de Ziua
Naţională a Americii? Nimeni altul decât generalul Coldea! Dovadă că
ambasadorul Klemm nu-şi uită colaboratorii de suflet. Ne aşteptăm ca,
dacă va mai fi în post la anul, să o invite şi pe Codruţa, dacă aceasta nu
va mai fi ce este ■ O explicaţie simplă pentru vizita lui Trump la
Varşovia: polonezii tocmai au semnat un contract de achiziţie de rachete
Patriot! Simplu, nu? Din 2%! ■ Drepturile urşilor contra drepturilor
omului! Ministerul Mediului încearcă de un an să modifice legislaţia
pentru a proteja populaţia rurală de atacurile carnivorelor mari, protejate
de Uniunea Europeană mai abitir decât românii conlocuitori ■ S-a
încheiat ediţia de vară a Bacalaureatului cu un rezultat surprinzător:
promovabilitate de 70%! Explicaţia dată de minister este că elevii s-au
apucat brusc de învăţat. Credem mai degrabă că subiectele au fost „uşu-
rate” ca să nu se mai blocheze funcţionarea universităţilor, din lipsă de
candidaţi ■ Fiscul a declanşat operaţiunea „Ballroom” - de control la
saloanele de nunţi şi botezuri. Abia acum s-au prins colectorii de taxe
că acolo se fac unele dintre cele mai mari evaziuni şi spălări de bani!
■ „Este o tentativă de compromitere a mea!” - a excamat, revoltat, Liviu
Dragnea, la auzul faptei ANAF, care s-a năpustit asupra nevinovaţilor
redactori de la Rise Project cerându-le dosarele (contabile) la control
■ Întâmplarea venea - absolut întâmplător - după dezvăluirile făcute de
jurnalişti în legătură cu (presupuse) afaceri şi proprietăţi din Brazilia
ale şefului PSD ■ Pentru ca profitul să fie maxim, agenţii Fiscului au
poposit şi pe la contabilitatea Hot News ■ Explicaţia dată de aceştia
este că s-a acţionat în urma unei reclamaţii care, conform legii, trebuia
verificată ■ La Varşovia, Iohannis a înţeles mai bine în ce constă supe-
rioritatea gazului lichefiat american, asupra celui nelichefiat, rusesc.
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„Este o alternativă binevenită!” a afirmat el, remarcând virtuţile demo-
cratice ale concurenţei ■ Preşedintele nostru nu a ratat ocazia de a pro-
pune ca următoarea reuniune a „Iniţiativei celor 3 mări” să aibe loc, în
2018, la Bucureşti, eventual tot cu Trump ca invitat de onoare. În vari-
anta „3 mări şi un ocean” ■ Emoţie mare pe la nişte canale TV când
s-a auzit, la finalul alocuţiunii lui Trump de la Varşovia, marşul româ-
nesc „Treceţi batalioane române Carpaţii”. Aceasta s-a mai calmat când
cineva mai edificat în ale muzicii şi istoriei, a făcut cunoscut că piesa
este, de fapt, poloneză şi că ai noştri au autohtonizat-o prin 1917, la
doi ani după ce fusese lansată ■ Ambasadorul Klemm a lăsat-o mai
moale cu devotamentul său faţă de Codruţa. Continuă să o considere
„the best” şi o susţine, dar o eventuală decizie de schimbare a sa
aparţine autorităţilor române (pe riscul lor!) ■ Noua conducere a
Comisiei parlamentare de investigare a „Cinei lui Oprea” a convocat-o
din nou pe şefa DNA, care a refuzat deja de două ori această onoare.
În caz că va recidiva, va fi sesizat Parchetul General. Adică Lazăr!
■ O veste „bombă” de la Curtea Constituţională: persoanele înregistrate
audio şi video fără vreo legătură cu cauza, ale căror identităţi au fost
făcute publice, vor putea solicita despăgubiri. De la stat, nu de la
procurori! ■ Strâns cu uşa din toate părţile, pe tema impozitului pe cifra
de afaceri şi a taxei de solidaritate, Guvernul a hotărât să se
gospodărească mai bine. Pentru început a sistat toate angajările din ad-
ministraţia centrală ■ Dorind să dea un impuls activităţii guvernamen-
tale, Dragnea l-a somat pe noul ministru de Finanţe să capete cât mai
repede...experienţă!!! ■ Şeful ANAF a fost la Guvern şi nimeni nu i-a
cerut demisia, în ciuda recomandării lui Grindeanu ■ Nicolicea dixit:
autostrăzile pot să mai aştepte. Deocamdată prioritate au pensiile şi
salariile! ■ Parchetul General dă de veste că a fost deschis dosar penal
in rem de un an şi jumătate, în legătură cu voiajele şi afacerile lui Drag-
nea în Brazilia ■ Grindeanu toarnă: Vâlcov are birou la guvern! Păi nu
i l-a dat chiar el? ■ În primele trei luni ale anului PIB-ul a crescut cu
5,7% faţă de anul precedent! ■ Noul ministru al Educaţiei, Liviu Pop
recunoaşte cu nonşalanţă: Şcoala e gratuită pentru elevi. nu şi pe pentru
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părinţi! ■ Curtea Constituţională mai cere un prag valoric: pentru negli-
jenţa în serviciu! O nouă lovitură pentru DNA ■ Salariul mediu brut pe
economie a ajuns la 3288 lei! ■ Europarlamentarul Mircea Paşcu îl
defineşte pe Cristian Tudor Popescu ca „bătrânelul de mingi” al presei
■ În aşteptarea reglementărilor de la Ministerul Mediului alţi doi
ciobani din Harghita au fost atacaţi şi sfâşiaţi de urşii protejaţi de Uni-
unea Europeană ■ Avem o dată oficială: autostrada Piteşti - Sibiu va fi
dată în folosinţă în 2022. Să trăim s-o vedem şi pe asta...

Săptămâna 28
(10 - 16 iulie)

■ Liviu Dragnea a descoperit de unde i se trag toate necazurile:
de la Soros, cel care finanţează mai toate politicile antinaţionale. Noroc
că la noi n-a apucat să facă şi o universitate, ca la unguri ■ A murit acad.
Augustin Buzura. Este autorul celebrului pamflet „Mândria de a fi
slugă” ■ Consecventă, Codruţa Kovesi a ignorat şi cea de-a treia con-
vocare la comisia parlamemntară. Revoltaţi, membrii Comisiei au
hotărât să o pârască la ministrul Toader. Să vezi ce-o să-i facă ăsta!
■ Premierul a fost la Bruxelles, să-l cunoască lumea bună. A dat asigu-
rări celor de acolo că România este un partener serios care îşi respectă
angajamentele. Ca, de pildă, cei 2% din PIB pentru apărare. Pardon,
ăsta e un alt parteneriat! ■ Radu Mazăre a primit o sentinţă de patru ani
cu suspendare, pentru nişte retrocedări ilegale de terenuri. Nu este, însă,
cel din urmă proces al său ■ Despre celebrele anchete ale Rise Projekt,
Dragnea a ajuns la concluzia că „sunt nişte minciuni scrise de nişte
proşti”. Proşti - proşti, dar Lazăr îi bagă în seamă şi deschide dosar in
rem... ■ 11.000 de cetăţeni cer retragerea certificării Schweighoffer.
Băieţii aceia din Austria, care ne taie pădurile ■ Pe ministrul Daea au
început să-l tragă la răspundere fermierii din programul „Tomata”. Le-a
promis că atunci când vor încasa banii pentru roşiile timpurii, va bea
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un şpriţ cu ei. Şi nu sunt decât vreo 5000! ■ Primăria Capitalei se spală
pe mâini, ca Pilat din Pont, în chestiunea spinoasă a Cathedral Plaza:
demolarea pe care o cer papistaşii nu este de competenţa sa! ■ Nici
n-a trecut bine săptămâna, că Coaliţia l-a şi băgat pe Tudose în evaluari.
A ieşit bine, deocamdată. Un sondaj referitor la modul în care sunt per-
cepuţi miniştrii, i-a scos pe primele locuri pe Daea, Ţuţuianu,
Gavrilescu şi Toader ■ Fosta şefă a AEP a început să toarne...despre
procurori: aceştia i-ar fi cerut denunţuri despre Ponta, Dragnea şi Ghiţă
■ A început o nouă săptămână caniculară. La mare, însă, apa e tot rece
şi turiştii nu se pot îmbăia ■ Aflat la Bruxelles în vizită de prezentare,
Tudose nu a mai păţit ruşinea lui Ponta. Adică nu i s-a dat o „to do list”
cu ce trebuie să facă, pentru că le-a luat-o el înainte şi a anunţat că nu
se va mai aplica nici impozitul pe cifra de afaceri şi nici cel pe
gospodărie, care au îngrozit cinstiţii investitori străini şi chiar români
■ Guvernul, ca să-şi demonstreze buna credinţă, nu va mai încerca vreo
mişcare de genul Ordonanţei 13, iar miniştrii îi vor informa periodic pe
superiorii lor de la Bruxelles despre ce le mai trece prin cap ■ Preşe-
dintele nu recunoaşte vreo altă evaluare a guvernului decât cea pe care
o face el - comunică Iohannis prin intermediul purtătoarei sale de cuvânt
■ Deocamdată evaluatorul se pregăteşte să facă o vizită în secuime unde
nu este prea popular de când a luat poziţie împotriva pretenţiilor auto-
nomiste ale UDMR ■ Încolţit şi de DNA, care s-a sesizat din oficiu în
legătură cu articolele Rise Project, Liviu Dagnea se pregăteşte să facă
o vizită în Israel. Poate că primeşte o mână de ajutor de acolo, mai ales
de când au început şi ei să-l încolţească pe Soros ■ Cioloş s-a supărat
foarte tare auzind că ar fi fost finanţat de Soros şi ameninţă că-l va da
în judecată pe Nicolicea, cel care a răspândit zvonul ■ De Ziua Mondi-
ală a Populaţiei România a înregistrat cea mai mare scădere a populaţiei:
13 decese la mia de locuitori ■ Pierzând meciul din optimile de la
Wimbledon cu Konta, Simona Halep amână certificarea sa ca jucătoare
de Grand Şlem ■ Mâhnit că în timp ce el conversa cu succes cu liderii
europeni, la Bruxelles, un europarlmentar român dădea interviuri deni-
gratoare despre ţară, Tudose s-a întors acasă ca să-şi facă datoria de pre-
mier ■ Cum a venit, s-a şi întâlnit cu ministrul Apărării şi cu cel al
Economiei pentru a dezbate problema înzestrării armatei. De fapt, a
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înzestrării producătorilor americani de rachete „Patriot”, arme pe care
Iohannis i-a promis lui Trump că le vom cumpăra cu orice preţ ■ Nu se
ştie prea bine cum le vom putea folosi şi la ce, dar dacă le are Israelul,
de ce să nu le avem şi noi? ■ Activul premier a mai discutat cu miniştrii
responsabili şi despre posibilităţile de simplificare a procedurilor pentru
absorbţia de fonduri europene. Deşi acest lucru pare aproape imposibil,
în condiţiile în care suntem suspectaţi că am face orice pentru a le frauda
■ Liviu Dragnea este în Israel unde a avut onoarea să deschidă lucrările
conferinţei „Parliament to Parliament” ■ În ţară, fostul şef al SIE,
Cătălin Harnagea a făcut - în cunoştinţă de cauză - dezvăluiri despre
combinaţiile financiare oneroase al lui Soros şi despre intervenţiile sale
în politica ţărilor în care şi-a instalat ONG-uri bine finanţate ■ Presa
face dezvăluiri (confirmate de unii procurori implicaţi) în legătură cu
tratamentul preferenţial acordat de DNA unui dosar în care figura şi nu-
mele fostului soţ al şefei de la Anticorupţie ■ După doi ani de muncă
inutilă a „copilului minune” Uncheşelu, DNA a închis dosarul de evazi-
une fiscală al lui Ponta ■ S-au împlinit 90 de ani de când regele Mihai
a urcat pe tron, detronându-şi tatăl, Carol al II-lea ■ Cum or reuşi cei
de la AEP să obţină cifrele astea? Cică în registrele lor figurează 18,8
milioane de alegători, mai mult decât toţi românii rămaşi prin ţară...
■ Dezastru pentru Mititelu de la Craiova: de la miliardele despăgubiri,
oferite cu generozitate de prima instanţă, nu s-a mai ales cu nimic prin
sentinţa definitivă, care i-a achitat pe toţi membrii CE al FRF care au
votat dezafilierea U Craiova ■ Prinţul Paul rămâne prinţ cu...numele!
Instanţa de judecată a respins reclamaţia lui Bodu şi fiul fiului nelegitim
al regelui Carol îşi păstrează în buletin numele de „Al României”
■ Monica Niculescu răzbună eşecul Simonei Halep, calificându-se, la
Wimbledon, în semifinalele probei de dublu fete ■ Doar în prima
decadă a lui iulie partidele au primit şi cheltuit subvenţii de 2,2 milioane
lei! Cu ce folos? ■ Îmbrăcat ca un gigolo (spre deliciul doamnei
Carmen, mândră de ce bărbat arătos are) preşedintele Iohannis a vizitat
baza militară de la Kogălniceanu, unde i-au fost prezentate şi rachetele
PATRIOT, cele pe care vrem să le cumpărăm noi de la Trump, pentru o
bagatelă de 4 miliarde dolari ■ Tranzacţia depinde - ne-a mai informat
şeful CSAT - de bunăvoinţa Congresului. Adică dacă înaltul for va fi
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de acord ca producătorii americani de armament să încaseze această
sumă ■ Nu e prea clar la ce ne vor folosi rachetele. Istoricul lor arată că
au fost proiectate în timpul războiului din Golf, ca să anihileze bătrânele
rachete ruseşti SCUD pe care irakienii le lansau spre Israel ■ Este puţin
probabil însă ca ruşii (de exemplu) să ne atace cu armament depăşit. Iar
unul modern nu prea ar avea de ce să-l strice pe noi... ■ Dacă ne ra-
portăm la PIB (800 miliarde lei) cele vreo 16 miliarde pe care va trebui
să le scoatem din vistierie n-ar fi un capăt de ţară. Dacă însă le raportăm
la şcolile care stau să cadă peste elevi şi la spitalele în care se moare cu
zile, este ■ Efecte colaterale ale exerciţiilor militare combinate desfăşu-
rate în poligoanele patriei: la Cincu, un obuz a poposit în grădina unui
localnic, căruia i-a afectat producţia de cartofi. Experţii militari nu
reuşesc să reconstituie traiectoria obuzului ■ Guvernul a reparat prin
ordonanţă de urgenţă eroarea care-i lăsa pe rezidenţi fără burse. După
un tămbălău monstru ■ Promisiunea făcută de ministrul Daea oierilor
s-a împlinit: Guvernul a aprobat un ajutor de minimis prin care acesştia
vor primi o sumă pentru fiecare kilogram de lână depozitată deocamdată
cu mijloace proprii şi apoi vândută la anul, când vor intra în funcţiune
depozite centralizate şi unităţi de producţie a panourilor termoizolante
din lână ■ Celebra fabrică de păpuşi de la Arad, înfiinţată cu şapte
decenii în urmă, a rămas, din cei 1800 de angajaţi din „vremurile bune”,
cu doar 30.Care continuă să producă jucării apreciate de părinţi şi de
copii. Aici s-a produs celebra păpuşă „Nadia”, care s-a bucurat de
succesul modelului său. Cu puţin efort, s-ar mai putea face şi astăzi nişte
replici, de genul „Elena U.”, „Raluca T.”, „Daciana P” sau chiar „Car-
men I.” ■ Dragnea face o declaraţie imprudentă: „Îmi pun mari speranţe
în ministrul Toader!”. Să ce? Şi-a mai pus speranţe - chiar mai mari - şi
în Grindeanu. Şi s-a văzut ce-a ieşit... ■ Cu toată creşterea economică
din ultima vreme, datoria externă a României creşte. Cu 1,9 miliarde
euro, doar în primele cinci luni ale anului ■ Guvernul a decis înfiinţarea
Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare. Ceva ce va uni toate
bazele de date privind fiscalitatea, sub controlul tehnic al STS. Va în-
cepe să lucreze la anul, dacă instituţiile din subordinea Finanţelor vor
fi dotate cu tehnica necesară ■ A fost dat semnalul exproprierilor din
Otopeni, de pe viitorul traseu al metroului care va lega aeroportul de
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oraş. Acest lucru ar fi urmat să se întâmple în preajma europenelor de
fotbal din 2020. Mai e mult până departe... ■ DNA îi anchetează de zor
pe apropriaţii lui Dragnea din Teleorman, în speranţa că va da de urma
unor legături ale acestuia cu compania Teldrum ■ Cu doar câteva zile
înainte de a fi eliberat condiţionat, Dan Voiculescu a suferit o ocluzie
intestinală şi a fost internat în spital ■ Iohannis a semnat legea care
prevede „facilităţi” pentru persoanele condamnate care nu se pot „bu-
cura” de condiţii civilizate pe parcursul detenţiei. E o formă discretă de
graţiere ■ Teodorovici a fost dat afară din biroul pe care-l ocupa la gu-
vern ca consilier „onorific” al premierului, după ce a criticat proiectele
fiscale şi alocarea unei sume importante pentru construcţia unui stadion
la...Alexandria ■ Ce n-a reuşit Halep, a izbutit Monica Niculescu: să se
califice într-o finală la Wimbledon. Cea de dublu fete ■ Îngrozitor! Un
pumn în gura larg deschisă a democraţiei! Primăria Capitalei a respins
o cerere de organizare a unei manifestaţii de protest în faţa Guvernului.
Tupeu fără precedent: când s-a mai întâmplat aşa ceva în ultima jumă-
tate de an? Toate protestele au fost neautorizate şi nimeni nu s-a sin-
chisit. Revolta tefeliştilor e majoră: să nu mai ai tu dreptul să ocupi o
piaţă, să deturnezi circulaţia şi să strigi ce-ţi trece prin cap, doar cu apro-
bare de la primărie? ■ Într-un interviu Codruţa Kovesi explică pe larg
că interceptarea şedinţei în care-i asmuţea pe procurori împotriva mem-
brilor guvernului este un fals. Au fost intercalate fragmente reale cu
altele inventate. Aşa cum se fac deobicei transcrierile pe care DNA le
foloseşte în dosarele pe care le face altora ■ Pentru că au existat unele
confuzii şi neclarităţi în spaţiul public preşedintele Iohannis a ţinut să
limpezească lucrurile , din poligonul de la Cincu: achiziţionarea de
rachete PATRIOT nu are scopuri ofensive. Noi nu vrem să atacăm pe
nimeni. Vrem doar să ne apărăm. Eventual, cu rachete mai bune (şi mai
scumpe) decât cele ale agresorilor. Şi nu va fi vina noastră dacă unii
vor crede că la Deveselu sunt şi rachete ofensive - pentru că nu sunt ale
noastre! ■ La Buşteni o maşină s-a făcut praf după ce s-a ciocnit cu un
urs care traversa, fără să se asigure şi prin loc nesemnalizat. Ursul a dis-
părut înainte ca SMURD să-i poată acorda îngrijiri. Pasagerii din
maşină au ajuns însă la spital.
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■ Şedinţa Coaliţiei, desfăşurată în absenţa lui Tăriceanu, în-
locuit de Chiţoiu şi Vosganian, a clarificat un punct important din pro-
gramul de guvernare: impozitul pe cifra de afaceri nu se mai aplică! S-a
făcut dreptate! - clamează susţinătorii capitalului străin, dintre care unii
au ajuns chiar la concluzia că aşa ceva n-ar exista în Europa ■ Cât des-
pre taxa de solidaritate, luarea unei decizii se amână. Deocamdată se
fac simulări pentru a se vedea cât căştigă statul de pe urma taxării celor
vreo 25.000 de români care încasează mai mult de 14.500 lei pe lună.
Cei mai „vizaţi” sunt controlorii de trafic de la ROMATSA care nu au
mai puţin de 20.000 lei ■ A început controlul la DNA, la zece ani de la
ultimul. Potrivit neînfricatei Codruţa Kovesi, în spatele „evaluării” se
află Mafia, disperată de succesele anticorupţiei ■ Exerciţiile militare de
amploare desfăşurate în prezenţa unor contingente militare din 20 de
ţări NATO au continuat cu simulări de salvare a răniţilor şi de recuperare
a victimelor. De astăzi „circul” militar se mută în Bulgaria ■ Tudose
este încântat că la admiterea pentru internshipul de la Guvern a fost con-
curenţă mai mare decât la orice facultate: 32 de candidaţi pe un loc!
Din cei 3200 care s-au prezentat, doar 100 vor lucra, două luni, pentru
câte 2000 lei pe lună, în diverse structuri ale Guvernului. Unii, cei mai
buni, vor avea chiar şansa să devină bugetari ■ Într-o convorbire tele-
fonică cu omologul său bulgar, premierul şi-a exprimat speranţa că vom
putea realiza unele proiecte comune. Cum ar fi...admiterea în Schengen,
de pildă... ■ Sinodul Permanent al BOR nu mai are nici un dubiu că
personajul din înregistrarea întâlnirii dintre doi păcătoşi este chiar epis-
copul de Huşi, Andrei. Dar nu poate să-l caterisească, din motive de ...
calendar, înainte de Sf.Maria. Viitorul acestuia e sumbru: dcacă nu
devine activist LGBT, va trebui să-şi petreacă restul zilelor într-o mănăs-
tire, rugându-se ■ Tudose a constatat cu surprindere că există ministere
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- între care şi cel care a fost condus de „vicepremierul” Jianu - al căror
grad de execuţie a bugetului este de 2%. Evident că banii necheltuiţi
vor fi rectificaţi către alte ministere mai harnice ■ Se apropie scadenţa
pentru conducerea ANAF, cea deja „condamnată” de Grindeanu.
Colectarea merge prost şi bugetul gâfâie. Prima soluţie este, ca întot-
deauna, debarcarea şefului ■ Decizia instanţei de eliberare condiţionată
a lui Dan Voiculescu - împotriva argumentelor procuraturii cum că
acesta nu a dat dovadă că s-ar fi „cuminţit” - pune punct uneia dintre
cele mai flagrante operaţiuni de de răfuială politică prin intermediu unei
„anumite părţi” a justiţiei ■ Mogulul din Băneasa a primit - prin „exe-
cutorul” Camelia Bogdan, pentru a fi definitiv scos din joc - cea mai
mare pedeapsă dată: 10 ani! Pentru crimă cu premeditare ar fi luat mai
puţin ■ În şirul răfuielilor politice la vârf Voiculescu îi urmează lui
Năstase. În ambele cazuri s-au folosit orice mijloace (inclusiv con-
fecţionarea de dosare multiple) pentru a-i înfunda, cu aportul decisiv al
Curţii Supreme „dirijată” de Livia Stanciu ■ Cu siguranţă că acest pro-
ces va face obiectul unor analize şi revizuiri care vor pune în evidenţă
mecanismele ilegale ale „anticorupţiei la ordin” ■ Se pare că următorul
„pacient” al sistemului încă în funcţiune (probabil până la finalizarea
controlului de la DNA) va fi Dragnea, în jurul căruia se ţese de zor plasa
anchetelor ■ La Harghita, în secuime, sasului Iohannis i s-a întins o
cursă (după „reţeta” Klemm) cântându-i-se imnul lor şi fiindu-i dăruit
un drapel secuiesc personalizat cu datele preşedintelui. Acesta a ieşit
cu abilitate din capcana festivă, dăruind şi el un drapel românesc (neper-
sonalizat) şi tăindu-le poftele autonomiste prin reiterarea ideii că auto-
nomia pe criterii etnice nu e de dorit. Pentru că ar inhiba dezvoltarea -
şi nu numai ■ Nu a ezitat să evoce gafa pe care erau cât pe ce să o facă
pesediştii la moţiune, îndemnându-i pe aceştia, părinteşte, „să meargă
acasă, să judece un pic propriul program şi când vor şti ce vor, să vină
în faţa naţiei” ■ Cum aşa ceva nu se prea poate, Dragnea şi Tudose
rămân în faţa naţiei şi încearcă să se descurce cu promisiunile ce pot fi
onorate ■ Deşi nu ar avea ceva concret să-i reproşeze, Tudose l-a demis
pe Bogdan Stan de la ANAF şi l-a înlocuit cu o femeie (tot de la „marii



contribuabili) de la care aşteaptă minuni: „Ori este eroină, ori ne facem
de râs amândoi!” ■ Primăria Generală a dat în funcţiune Centrul de
Management al Traficului care stătea degeaba de vreo doi ani din cauza
unui cablu de comunicaţii tăiat din greşeală de un Dorel ■ Noul ministru
al Culturii este de părere că demolarea Cathedral Plaza implică pericole
mai mari decât rămânerea ei în picioare, care nu prezintă nici unul, cu
toate temerile popilor ■ Ministrul Pană de la Mediu aruncă în cârca gu-
vernului Cioloş vina de a fi boicotat reglementările menite să tempereze
jaful din păduri, prin neaplicarea sau prin amânarea lor ■ Dosarul credi-
telor de la BRD, în care erau implicate Elena Udrea şi Ioana Băsescu a
fost clasat! ■ Ziua şi eliberarea condiţionată: a fost rândul lui Mircea
Băsescu să schimbe celula de la Poarta Albă cu apartamentul din
Constanţa ■ Prima pierdere înregistrată la exerciţiul militar multi-
naţional: un TAB amfibiu al armatei române a ajuns pe fundul Dunării.
Cei trei militari din TAB au reuşit să se salveze. Americanii, mai pru-
denţi, au preferat să folosească un pod de vase. ■ Se reiau discuţiile pe
seama „Cuminţeniei Pământului”, după nefericita tentativă de achizi-
ţionare prin subscripţie publică a Guvernului Cioloş. Ministrul actual
al Culturii a preluat ştafeta rezervelor de la predecesorul său şi spune
că mai întâi trebuie rezolvată problema restituirii banilor către donatori
şi abia apoi să se renegocieze cu proprietarii o sumă mai rezonabilă
decât cele 11 milioane convenite de fostul premier ■ Ministrul Shhaideh
(nu mai e vicepremier) face precizări în legătură cu rectificarea buge-
tară: nu mai devreme de luna august! ■ Emoţiile lui Puiu Popoviciu se
prelungesc. Abia în august va afla sentinţa definitivă în dosarul
„Băneasa”. Speră că cei 8 ani pronunţaţi de prima instanţă să fie anulaţi
şi mizează pe faptul că dacă tranzacţia cu Institutul Agronomic nu era
corectă, americanii nu ar fi cumpărat de la el terenul pe care şi-au ridicat
(în jos!) ambasada ■ Primarul Tudorache dela Sectorul 1 vrea să dez-
groape Rapidul şi să-l resusciteze plătind 5000 de dolari pe lună ultimu-
lui proprietar falit ■ TVA Split este ultima găselniţă prin care Finanţele
speră să mai dreagă rezerva bugetară. O modalitate mai ciudată de a re-
cupera banii de la firmele cu o anumită cifră de afaceri ■ Ca deobicei,
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de Sf. Ilie, patronul aviatorilor, a avut loc parada anuală, deasupra
Monumentului Eroilor Aerului. Au traversat oraşul, la joasă înălţime,
IAR-urile naţionale, celebrele F 16 (la mâna a doua), MIG-urile (care
mai au doar trei ani de serviciu), Spartanele italiene şi străvechiul trans-
portor de trupe Hercules ■ Pentru ceremonia aeriană a fost dată peste
cap circulaţia terestră în zona centrală şi de nord a oraşului ■ Iohannis
nu a fost invitat la ceremonie, pentru că tot nu venea - ar fi trimis cel
mult o coroană, după obicei ■ Ministerul de Război al lui Ţuţuianu a
dat un comunicat că ar fi fost o eroare...neintenţionată şi a cerut scuze.
Ceremonia însă nu a avut de suferit ■ Scandalul zilei l-a reprezentat co-
municatul DNA ( nepus pe site-ul instituţiei, ci remis privilegiat unei
agenţii de ştiri prietenoase) în care Codruţa Kovesi dă în vileag fapte
reprobabile imputabile procuroarei Iorga-Moraru, pentru care orice altă
persoană ar fi fost plimbată în cătuşe prin faţa camerelor de luat vederi:
sume mari de bani şi bijuterii confiscate, dosite în fişetul unui colabo-
rator ■ Şefa DNA a răspuns astfel în stilul strămoşesc ( „ba pe-a mamei
dv!”) acuzaţiilor procuroarei mazilite ■ Presa deontologică s-a împărţit
între cele două tabere, ignorând faptul elementar că în materie de ile-
galităţi acestea se află la concurenţă şi că nici Codruţa nu este un diavol
şi nici Iorga-Moraru un înger. Pe acolo sunt toţi cam la fel, după cum a
început abia acum să se vadă ■ A ieşit la iveală un amănunt cel puţin
interesant: în lupta sa multilaterală cu Mafia Codruţa se ajută cu un con-
tract de PR încheiat cu o firmă de specialitate. Mai lipseşte să-şi facă
publicitate pe bannere stradale ■ Premierul Tudose îşi afirmă originali-
tatea în luarea deciziilor: după ce l-a dat afară, ca incompetent, pe şeful
ANAF, l-a numit a doua zi în funcţia de adjunct! ■ În goana după în-
casări cu orice preţ, Guvernul a mai luat o măsură: angajatorul va plăti
CAS şi CASS şi pentru contractele part time ■ Mihai Tudose face prima
sa vizită în Basarabia ca să ia pulsul unionismului sub Dodon. Abia mai
bate inima frăţiei transprutene ■ O constatare dureroasă pusă pe seama
guvernului tehnocrat: 200.000 de români au părăsit ţara în 2016. Chestia
asta ne costă 2 miliarde de euro. Şi nici emigranţii nu se înghesuie să
ocupe locurile de muncă vacante ■ DNA face victime în justiţie: a fost
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arestată prim procuroarea de pe lângă Parchetul Tribunalului Botoşani,
acuzată de şantaj! ■ Iohannis a returnat la parlament legea prin care
Avocatul Poporului primeşte rang - şi leafă - de ministru. A socotit,
probabil, că e prea mult pentru valoarea lui Ciorbea ■ 3000 de candidaţi
la admiterea la Medicină în Bucureşti. Şi la o eventuală emigrare...
■ Prin promulgarea unei legi care obligă persoanele solicitate să se pre-
zinte în faţa comisiilor parlamentare, Iohannis loveşte direct în Codruţa
Kovesi, care a refuzat de trei ori invitaţiile ■ Premierul Tudose a călă-
torit la Chişinău cu o aeronavă militară. Străveche, dar încă bună pentru
astfel de misiuni de pace şi prietenie ■ 12 militari americani au fost
răniţi după ce au fost paraşutaţi noaptea într-o acţiune din exerciţiul
Saber Guardian. N-au ţinut cont că România e mai accidentată decât
Irakul ■ S-a dat în funcţiune - parţial - Pasajul de la Piaţa Sudului,
început în urmă cu patru ani. Mai este de repus în funcţiune linia de
tramvai. Din cei 90% fonduri europene destinate construcţiei pasajului,
au mai rămas doar 15%, din cauza întârzierilor ■ Irina Begu a câştigat
turneul de tenis de la Bucureşti. De fapt, ce a mai rămas din el, după
interzicerea folosirii arenei centrale de către pompieri.

Săptămâna 30 
(24 - 30 iulie)

■ Ambasadorul Klemm intervine dezinteresat în controversa
pe tema rachetelor PATRIOT. Diplomatul american spune că acestea
vor oferi protecţie nu doar României, ci şi ţărilor vecine, ba chiar în-
tregului NATO! Atunci de ce să le plătim doar noi? ■ Valul de căldură
de la debutul de săptămână a fost completat cu vijelii care au provocat
numeroase pagube, inclusiv în Capitală. Peste 30 de copaci au fost
doborâţi aici, câteva ore aeroportul Otopeni fiind inutilizabil ■ S-a
ţinut - pentru prima oară în ultimele 10 luni - Biroul Permanent
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Naţional al PSD. În absenţalui Dragnea, aflat în concediu. Nu în
Brazilia, ci în Grecia ■ S-a luat măsura...ştergerii din baza de date a
numelor lui Ponta şi Ivan. Cel al lui Grindeanu nu a putut fi radiat
din cauza opoziţiei organizaţiei bănăţene ■ Radiatul Ponta aruncă,
după obicei, o fumigenă: Tudose va prelua conducerea partidului de
la Dragnea! Morocănosul premier replică: Nici vorbă! ■ El are alte
probleme. Între acestea şi faptul că în primul semestru încasările au
fost mult mai slabe decât în precedentul ■ Drept urmare, se îngheaţă
angajările din sectorul...birocratic. Nu şi din Educaţie şi Sănătate
■ Din bruma de bani strânşi, ANAF returnează circa un miliard de
lei din TVA. Capitolul cel mai deficitar al încasărilor ■ Senzaţia zilei:
miile de amatori care s-au îmbulzit la Registratura Generală a
Primăriei Capitalei ca să se înscrie la vaucherele pentru biciclete. Cu
5oo de lei iei măcar roţile de la bicicleta cu care nu prea ai pe unde
să circuli ■ Tudose a stat de vorbă cu sindicaliştii din poliţie şi le-a
promis un nou statut precum şi angajarea a 4000 de noi cadre ■ PNL
nu stă degeaba, chiar dacă e vacanţă. În lipsă de ceva mai bun, a ata-
cat la Curtea Constituţională ordonanţa impozitării part time. Ei ştiu
cel mai bine cum e să lucrezi aşa...Chiar şi în politică ■ Cu expri-
marea sa plastică, premierul a pus, fără să vrea, diagnosticul progra-
mului de guvernare: Discutat şi uitat! ■ La fel ca si taxa de
solidaritate („oricum, nu prea era de folos!”), programul de gu-
vernare, în ansamblul său, începe să fie trecut la capitolul „pierderi
colaterale” ■ Renunţarea, rând pe rând, la punctele cele mai „discu-
tate”dezvăluie cronica lipsă de viziune şi de realism a „programului
Dragnea” ■ După impozitul pe cifra de afaceri şi taxa pe gospodărie
a fost rândul celei de solidaritate şi a transferului CAS de la angajatori
la angajaţi să fie uitate ■ Începi să te întrebi ce mai rămâne - în afara
majorărilor imprudente şi excesive de pensii şi de salarii pentru un
întreg sector bugetar nereformat - din ambiţiosul program anunţat de
PSD la câştigarea alegerilor ■ Îngrijorarea devine tot mai mare, pe
măsură ce iese la iveală deficitul bugetar generat de de incapacitatea
colectării taxelor - mai ales a TVA ■ Ameninţarea lui Tudose cum că
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peste o lună vor fi evaluaţi toţi cei cinci şefi de la ANAF (inclusiv
cel „promovat” ca adjunct!) nu este de natură să dea speranţe că lu-
crurile vor merge mai bine. Pur şi simplu aceştia vor fi înlocuiţi cu
alţii, la fel de ineficienţi în condiţiile funcţionării defectuoase a sis-
temului ■ Deficitul bugetului pe primele 6 luni este de 0,77% din
PIB şi nu poate fi pus - aşa cum pretinde premierul - doar pe seama
„blocajului masiv” al execuţiei bugetare din scurtul şi ineficientul
mandat al lui Grindeanu ■ Criza guvernamentală se transferă (sau
este transferată?) la partid. Dragnea pare să iasă treptat din joc
(„oricum nu-l mai ascultă nimeni!” - pretinde Ponta) şi deruta îşi
spune cuvântul la vârf: trimis la Timişoara să rezolve problema
„Grindeanu”, secretarul general Marian Neacşu (confundat de cei de
acolo cu Bădălău) s-a făcut de râs nereuşind să impună punctul de
vedere al conducerii, fostul premier nedându-se exclus cu nici un
preţ! ■ Mai grav, primul BNP din ultimele zece luni s-a desfăşurat în
absenţa lui Dragnea care nu a catadixit să renunţe la concediul în
Grecia ■ Prognoza lui Ponta că conducerea partidului ar putea fi pre-
luată de Tudose începe să capete o oarecare consistenţă, acesta fiind
singura autoritate a momentului ■ În timp ce mecanismele guverna-
mentale scârţâie din toate încheieturile, anticorupţia descoperă noi
vulnerabilităţi ale sistemului: o sută de percheziţii şi reţineri de la
Arad dezvăluie reţeta „licenţelor fără studii” şi a diplomelor univer-
sitare pe bani ■ Ar fi o eroare să ne imaginăm că este un caz izolat.
Dimpotrivă, este unul generalizat şi care funcţionează uns de când
s-a deschis robinetul învăţământului superior particular. Ar fi intere-
sant de văzut câţi dintre actualii lideri cu studii făcute la fel de fel de
universităţi judeţene sau de cartier, au parcurs, pe bune, curicula,
înainte de a-şi primi diplomele ■ Ambasadorul Klemm, cu bine-
cunoscutu-i tact diplomatic, ţine să ne liniştească: domnia sa nu vede
nici un motiv pentru ca rachetele PATRIOT să crească tensiunile cu
Rusia. Poate cu...Coreea de Nord, nu-i aşa? ■ Eternul şef al STS,
generalul mustăcios Marcel Opriş, a fost trecut în rezervă de către
Iohannis. Va avea o pensie de invidiat, plus 12 salarii compensatorii,
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pentru inestimabilele servicii făcute fostului preşedinte, în clipele
grele parcurse de acesta ■ A fost nevoie de o lună şi jumătate ca sa
vină de la ministerul Mediului izbăvirea sătenilor din Ciucu de Sus
de teroarea ursului care le dă târcoale şi le ameninţă viaţa şi animalele
din ogradă. S-a dat autorizaţia de intervenţie. Adică poate fi
„anesteziat” cu glonţ! ■ A fost demis din funcţia de director al
Loteriei Române, taman înaintea unei licitaţii de multe milioane,
Marius Pantea. N-a tras lozul câştigător de la noua administraţie
■ Un paraşutist militar a decedat în urma căderii de la înălţime. A
fost mai puţin norocos decât colegii săi americani... ■ DNA solicită
începerea urmăriri penale a fostului ministru al telecomunicaţiilor,
Valerian Vreme. A trecut ceva vreme de când dosarul său aşteaptă să
vadă lumina dreptăţii. În cazul foştilor miniştri ( el e succesorul lui
Sandu, cel cu microsoftul) e necesar avizul preşedintelui ■ Crucea
de pe Caraiman va fi reabilitată cu 19 milioane de euro - 16 din fon-
duri europene şi 3 rupte de la gura achiziţiilor de armament dedicat
ale MApN ■ Ministrul Daea a dat răspunsul după analizele efectuate
asupra produselor alimentare de import, suspectate de a fi de calitate
inferioară celor din Europa de vest. Sunt inferioare, într-adevăr, dar
Uniunea Eropeană nu are reglementări pentru standardele duble
■ Cea mai mare concurenţă la examenele de admitere este la jan-
darmi: 8 pe un loc, faţă de 3,5 la medicină. Bine măcar că jandarmii
nu emigrează după ce absolvesc ■ Deşi Guvernul pare că a renunţat
la măsură, liberalii îşi fac de lucru reclamând la avocatul Poporului
transferul achitării CAS de la angajator la angajat ■ Deşi a luat mită,
fostul primar Onţanu de la 2 a scăpat de condamnare pentru că fapta
s-a prescris! Instanţa a ajuns la concluzia că denunţătorul Borcea a
întârziat prea mult cu dezvăluirea sa. Au scăpat de puşcărie şi nepoţii
lui Oprea, acuzaţi de spălare de bani, sentinţele pronunţate fiind cu
suspendare ■ „Cârtiţele” cu nume de sfinte au ajuns la bd. Eroilor,
parcurgând cîte 4,3 km pe sub Drumul Taberei, uneori la adâncimi
de 30 metri. Şase ani a durat această aventură care trebuia finalizată
cu doi ani în urmă şi care va fi gata abia la anul ■ Şmecher se mai
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crede procurorul ăsta de la ţară, Lazăr, promovat adjunct al Codruţei
Kovesi. Făcând pe politicosul şi pe cooperantul, dă cu tifla comisiei
parlamentare invocând „o problemă de drept” care l-ar împiedica să
dea curs mai operativ solicitărilor acesteia. Ar mai avea nişte pro-
bleme legate de „definirea limitelor legale şi a cadrului cooperării
loiale”, motiv pentru care cererea comisiei este încă în analiză,
urmând a fi clarificată în „perioada următoare”. Loial şi legalist
procurorul ăsta general! ■ Ce nu face ministerul Educaţiei pentru
bunăstarea elevilor? Le face până şi manual de..sport! Nu există ma-
terie fără manual - argumentează ministrul Pop, absolvent al unei uni-
versităţi din Arad devenită celebră pentru modul pragmatic în care
dă diplome şi necunoscătorilor de limba română ■ Moştenirea lui
Patriciu ajunge în China! Autorităţile române au aprobat achizi-
tionarea a 51% din capitalul lui KazMunayGaz, fostă Rompetrol, de
către chinezii de la China Energy Company. Unii cu gazul, alţii cu
banii , iar noi cu paguba datoriilor neplătite de răposatul miliardar
■ Ritmul exproprierilor de pe „ciotul” autostrăzii Bucureşti - Ploieşti
este, potrivit constatării premierului Tudose, de „două coteţe pe săp-
tămână”. I s-a sugerat ministrului Cuc să încerce ca construcţia auto-
străzii să meargă mai repede decât construcţia coteţelor de pe traseu
■ A fost numit un manager la Institutul Cantacuzino, locul unde se
speră că vor fi produse până la urmă vaccinurile care ne lipsesc ■ Cu
gândul la rachetele PATRIOT şi la cât de tari vom fi după ce le vom
cumpăra (probabil din Israel, tot la mâna a doua), le dăm deja cu tifla
ruşilor. Fără să fie nevoie. Interdicţia de survol a avionului în care se
afla vicepremierul rus Rogozin este, practic, singura acţiune de acest
fel de când a fost stabilită lista neagră a liderilor ruşi care nu au voie
să călătorească în UE. Ba a doua, dacă avem în vedere că tot noi
l-am mai întors odată din drum pe Rogozin ■ Ruşii au calificat acţi-
unea noastră ca fiind la un pas de „huliganismul internaţional” şi
ne-au acuzat că am pus în pericol viaţa a 160 de pasageri din avionul
care era să rămână fără combustibil ■ Legea vaccinării va intra în
vigoare în 2019. Până atunci guvernul e hotărât să reducă numărul
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copiilor expuşi la îmbolnăviri în primul rând prin asigurarea vaccinu-
rilor şi apoi prin interzicerea accesului în creşe, grădiniţe şi şcoli a
celor cărora părinţii le refuză vaccinarea ■ Prinţul Charles se
încăpăţânează să ne facă reclamă gratuită. Vrea să selecteze cinci
feluri de mâncare tradiţională din zone diferite ale ţării care să fie
promovate pe piaţa internaţională ■ „De unde tot scoateţi chestiile
astea?” - îi întreabă, iritat, premierul pe ziarişti. De la Ministerul
Finanţelor! Care tocmai a anunţat ce neagă premierul, că de la anul
CAS-ul va trece în contul angajaţilor ■ S-a descoperit ultima metodă
de jaf silvic: copacii sunt injectaţi cu substanţe care îi usucă. După
care sunt tăiaţi legal! ■ Vremea nefavorabilă face ravagii. Dobrogea
a fost practic inundată! ■ Scandalul diplomatic al „deturnării” cursei
aeriene în care se afla vicepremierul rus se amplifică. Ministerul de
Externe rus cere explicaţii (interdicţia UE nu li se pare serioasă) iar
feluriţi lideri cer măsuri de retorsiune contra României ■ Primăria
Capitalei combate ţânţarii care atacă cu forţe sporite după recentele
ploi ■ Ambasadorul rus Kuzmin îi răspunde indirect omologului său
Klemm, care afirma că Rusia nu are motive de îngrijorare din cauza
rachetelor instalate în România. ”Rachetele Tomahawk de la Deve-
selu pot fi echipate şi cu focoase nucleare - un risc potenţial pe care
Moscova nu-l poate ignora” ■ O veste surprinzătoare de pe piaţa
muncii: în primele cinci luni companiile au făcut 114.000 noi anga-
jări. Vestea e bună şi pentru buget ■ PSD nu renunţă la supraimpozi-
tarea contractelor de muncă part time. Măcar cu astea să rămână,
după toate renunţările ■ Convocarea unei sesiuni extraordinare a
Parlamentului de către Dragnea stârneşte nedumeriri şi suspiciuni.
Oare ce mai pune la cale? - se întreabă liberalii ■ Ministerul nostru
de Externe a condamnat ferm efectuarea de noi teste balistice de către
Corea de Nord. Ăştia chiar ne provoacă şi ne forţează practic să
cumpărăm mai repede rachetele Patriot!
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Săptămâna 31
(31 iulie - 06 august)

■ Piatra de moară atârnată de picioarele guvernului par să fie
pensiile speciale ale militarilor, poliţiştilor şi magistraţilor care cântăresc
acum vreo 6 miliarde, iar dacă se va merge în acelaşi pas, pe la anul vor
ajunge la 10 miliarde ■ Nesuportabil, pentru buget, spune Dragnea
■ La originea acestei situaţii stă generalul Oprea care, în 2o15 a pro-
movat legea respectivă, spre binele său şi al alor lui ■ Cele mai acute
note s-au înregistrat în dialogul dintre ministrul de Interne şi sindicaliştii
din poliţie care acuză intenţia de a se scade lefurile apărătorilor ordinei
publice ■ Ministrul Dan recunoaşte: se va unbla la reglementările cu
„dedicaţie” care fac ca o serie întreagă de şefi să iasă cu pensie mai
mare decât salariul, pe baza primelor consistente încasate în ultimul an
■ Aceeaşi problemă este şi în armată. Aici, Ţuţuianu bagă mâna în foc
că nu se va micşora nici o pensie ■ Ca regulă însă, pe viitor - zic liderii
coaliţiei - Guvernul vrea ca nici o pensie să nu mai depăşească nivelul
salariului brut ■ Scandal şi în privinţa inemnizaţiilor de creşterea copilu-
lui. O măsură stupidă a făcut ca aceasta să devină o adevărată afacere
acolo unde taţii cu lefuri mari preiau formal de la mame sarcina creşterii
copiilor. S-a ajuns în câteva cazuri la plata unor indemnizaţii de 150
milioane de lei. Pe lună! ■ Este, cu siguranţă, absurd, iar intenţia - tardi-
vă - exprimată de Olguţa Vasilescu, să se plafoneze indemnizaţia la
nivelul celei din Germania - 8000 lei - va aduce lucrurile într-o matcă
de normalitate ■ De aici până la problema vaccinului nu a fost decât un
pas ■ 10.000 de lei este cuantumul amenzii propuse pentru părinţii care
refuză nejustificat vaccinarea. Nu se precizează nimic în legătură cu
sancţiunile pentru cei care nu asigură vaccinurile ■ Dintr-un condei,
Iohannis a trecut la pensie zece generali SRI. Oare câţi au mai rămas în
această instituţie cu prea multe stele? ■ Întâmplător sau nu, cei zece vor
prinde pensii mari, , după actualele norme ■ România a catadixit să



trimită la Bruxelles oferta pentru relocarea Agenţiei Europene a Medica-
mentului. Oferta noastră este de departe cea mai slabă ■ Bănuiesc - şi
sper - că lui Dragnea şi alor săi nu le-a trecut prin cap ce se va întâmpla
după generoasa - dar iresponsabila - lor decizie de a lăsa la latitudinea
primarilor şi a consiliilor locale să-şi stabilească singuri lefurile.
Dezmăţul n-a întârziat şi edilii au început să-şi tragă salarii prezi-
denţiale, fără nici o legătură cu responsabilităţile şi performanţele lor
■ Catastrofa bugetară pe care o poate genera această aventură financiară
este comparabilă cu ceea ce se întâmplă cu pensiile. Mergem în pas alert
spre un colaps de tip CARITAS, nereuşind să stăpânim decizii aberante
ca cele care au făcut ca partea celor puţini cu pensii mari să atârne mai
greu decât cea a celor mulţi cu pensii mici. Într-o ţară în care „pensiile
speciale” meşterite de rudimentarul Oprea în euforia guvernării autis-
tului Ponta fac ca un salariat să ducă în spinare 9 pensionari. Anul trecut
cuantumul pensiilor speciale a fost de 10% din total, dar procentul va
creşte ameninţător după „viitura de generali”din aceste zile ■ După cei
zece generali şi generălese de la SRI, alţi 17 de la „instituţiile de forţă”
au fost trecuţi la pensie prin decret prezidenţial. Toţi, pe pensii măreţe,
blindate de sporurile şi primele adunate cu grijă în ultimul an ■ Zvonul
modificării Legii Pensiilor (din octombrie) răreşte rândurile armatei de
generali de servicii ai ţării cu cei mai mulţi pe cap de locuitor protejat,
care se pregătesc pentru o viaţă dulce, eventual în funcţii bine plătite
pe la aceleaşi instituţii, ca angajaţi civili ■ Ministra de Interne este dis-
perată: nu mai puţin de 700 de şefi de prin poliţie s-au cerut deodată la
pensie, pentru a mai prinde prevederile actualei legi ■ Primăriţa Capi-
talei a ajuns la concluzia că un monument al Unirii n-ar trebui să
genereze discordie - cum se pare că se întâmplă cu proiectul lui Bolbo-
rea, la care a decis să renunţe, trecând pe pierderi colaterale banii chel-
tuiţi până acum, dînd astfel satisfacţie confraţilor invidioşi ai
sculptorului ■ Premierul Tudose a recunoscut că Petre Daea e unul din-
tre cei mai buni membri ai echipei sale. Poate chiar cel mai bun... ■ În-
delung aşteptat, finalul procesului Fermei Băneasa a adus o surpriză
parţială: o sentinţă cu doi ani mai mică pentru artizanul complexului
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din nordul Capitalei, ridicat pe locul unei livezi părăginite a Institutului
Agronomic, Gabriel Popoviciu. Şapte ani, cu executare, în loc de nouă
■ O sentinţă care nu mai poate schimba nimic din soarta cartierului în
care chiar americanii şi-au construit ambasada ■ Problema este că
nimeni nu ştie pe unde se află dom Puiu, care are domiciliul în New
York. Naivii poliţişti care s-au dus cu mandat să-l ridice de acasă n-au
găsit pe nimeni ■ Dealtfel, cunoscuţii miliardarului ştiu că acesta este
plecat din ţară încă din iunie, anticipând deznodământul, şi este greu de
crezut că va reveni prea curând ■ La banii lui îşi poate permite să trăias-
că liniştit în orice ţară cu care nu avem acord de extrădare ■ Cei doi
ofiţeri de informaţii - Pitcovici şi Şerban - care l-ar fi ajutat să afle date
din dosar s-au ales şi ei cu condamnări cu executare ■ Până una-alta,
Parchetul General a pus sechestru (?) pe Parcul Comercial Băneasa,
care are toate şansele să fie adus în situaţia în care au ajuns clădirile
confiscate de la Voiculescu şi care, nefolosite, se părăginesc în voie
■ Prietenul nostru Rogozin a revenit, se pare, la sentimente mai bune
faţă de români, pentru că a şters de pe twitter ameninţările şi jignirile
scrise la supărare, după „deturnarea” avionului cu care voia să ajungă
în Transnistria ■ Basarabenii însă nu l-au iertat şi l-au declarat „persona
non grata”, interzicându-i să mai calce pe teritoriul lor, spre disperarea
preşedintelui Dodon ■ Strâns cu uşa, ministrul Toader a catadixit să dea
un termen pentru prezentarea proiectului de modificare a legilor
Justiţiei: fix la 23 august! Sau nu mai ştiţi care e semnificaţia acestei
date? ■ Pragul valoric pentru abuzul în serviciu va fi modificat în stil
european, la 10.000 euro, prejudiciu pentru care nu se va mai întocmi
dosar penal ■ Dacă noi ne-am consolat cu Daum, pe care-l plătim bine
ca să nu ne mai califice, turcii îşi pun speranţe în Mircea Lucescu, pe
care l-au angajat ca selecţioner al naţionalei de fotbal. Deşi nu stau nici
ei prea grozav în clasamentul grupei lor ■ Nefiind de găsit la domiciliul
românesc, Gabriel Popoviciu a fost dat în urmărire intenaţională ■ A
fost anunţată vizita pe care preşedintele francez Emmanuel Macron o
va face în România în 23 august. Simplă coincidenţă? ■ Ministrul de
Interne solicită ca ucigaşii de poliţişti să fie condamnaţi pe viaţă ■ Între
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timp s-a aflat cine este avocatul lui Gabriel Popoviciu: nimeni altul
decât un fost director al FBI - Louis Freech. Asta ar trebui să le spună
multe „partenerilor” de la Parchetul General ■ 28 de suporteri ai
Craiovei au ratat prezenţa în stadion la returul cu AC Milan, pentru că
poliţia italiană i-a reţinut pentru acte de huliganism.Ce merge la Craiova
nu merge şi la Milano ■ Guvernul coaliţiei din care face parte ALDE a
stabilit modalitatea prin care abuziva „taxă de primă înmatriculare”
inventată de Tăriceanu, în contradicţie cu standardele europene, va fi
returnată celor care au achitat-o de nevoie. Va dura câţiva ani ■ Poliţiştii
„simpli” vor primi salarii majorate cu până la 15%. Nu şi şefii din MI
care au dat fuga să-şi depună dosarele ca să mai prindă pensiile speciale
■ Sătul de atmosfera din politica românească pe care a „infectat-o” cu
stilul său până la a o face irespirabilă, Traian Băsescu a hotărât să can-
dideze la parlamentarele din Basarabia. Mai întâi trebuie însă să-şi
redobândească cetăţenia pe care i-a retras-o Dodon, de frică că acesta
să nu se joace de-a Cuza Vodă ■ Guvernul a decis: pensiile de serviciu
(adică cele „speciale”) nu vor mai putea depăşi nivelul ultimului salariu
■ Împotriva tuturor detractorilor, premierul Tudose flutură cu mîndrie
social-democrată două cifre: 5,7% creştere economică - cea mai mare
din Europa şi 4,85 milioane angajaţi - cei mai mulţi din ultimii 20 de
ani ■ Ministrul Bodog îşi umflă pieptul şi bicepşii anunţând că rata de
vaccinare a crescut de patru ori: de la zero la patru? ■ Asociaţia Elevilor
din Constanţa protestează în gura mare împotriva abuzului pe care
intenţionează să-l facă ministerul interzicând navigarea pe Google în
timpul orelor şi „sechestrând telefoanele mobile până la recreaţie. Ce
fel de şcoală mai e şi asta? ■ 230.000 de români beneficiază de venitul
minim garantat. Cam tot atâţia câţi beneficiarii de pensii „speciale”!
■ Indemnizaţia pentru creşterea copilului a fost plafonată la 8.500 lei.
Sunt afectaţi câţiva părinţi cu salarii de peste 100.000 lei. Iar guvernul
scapă de coşmarul pe care-l provoca la gândul că Simona Halep avea
de gând să facă un copil... ■ „Şcolile doctorale” de la „fabricile de
diplome” au primit o păsuire de doi ani în care pot să-şi continue nestin-
gherite producţia ■ În premieră, o aeronavă militară SPARTAN par-
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ticipă la stingerea incendiilor de vegetaţie. Ce facem însă dacă ne atacă
ruşii exact într-un astfel de moment? ■ 25.000 de tone de îngheţată se
consumă în România într-o lună de caniculă. Ne permitem: suntem
printre cei mai mari producători de îngheţată din Europa ■ O propunere
la fel de hazardată ca şi doliul naţional decretat de Cioloş, pe barba lui,
la moartea reginei ANA: să fie făcută membru post-mortem al Acade-
miei Române! Post-mortem e de înţeles. Dar academiciană? Am mai
avut una şi nu am ţinut doliu naţional după ea...■ Temperaturile din
acest weekend au bătut toate recordurile naţionale. Nu mai puţin de
250.000 de turişti au asaltat litoralul în acest weekend. Spre marea bu-
curie a hotelierilor şi comercianţilor. Cu toate acestea, cei mai multi
turişti s-au îndreptat spre staţiunile montane ■ Dintr-o statistică
furnizată de Colegiul Medicilor reiese că la fiecare şase ore un medic
român pleacă din ţară. Nu în concediu, ci la muncă! ■ În iulie s-a în-
registrat cea mai scăzută rată a şomajului din ultimii 23 de ani. Să fie
cu noroc pentru buget! 

Săptămâna 32
(07 - 13 august)

■ Noul cuvânt de ordine al Coaliţiei este: fără pensionari
angajaţi la stat! Se reia astfel refrenul lui Boc din 2009, când venise
criza peste noi, nu creşterea economică! ■ Refrenul ar trebui adnotat
în sensul: fără persoane angajate civil pe aceleaşi funcţii din care
s-au pensionat „special”! ■ Se va face un proiect de lege în acest sens,
zice Tăriceanu, lăsat singur pe covertă de Dragnea, care şi-a luat un
supliment de concediu până vineri ■ Răgaz în care, în mod evident,
nu are timp să ajungă până în Brazilia la o partidă de pescuit ■ Este
moda revenirilor: Tăriceanu renunţă fără regrete la propunerea sa de
taxare a impozitului pe dividende de la 5 la zero la sută. Rămâne cum
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am stabilit! ■ Nici munca la negru nu va mai fi pedepsită la fel de
draconic, cu puşcărie. Va fi suficientă o amendă, pentru că, la urma-
urmei, tot muncă e ■ Carmen Dan se aliniază şi ea noului trend: gata
cu pensionarii tineri din ordinea publică! Nimeni nu se va mai putea
pensiona în floarea vârstei la 47 de ani. ■ De ce? Ne spune Dragnea:
acum, pensiile speciale ne costă deja şase miliarde. Şi suma va
creşte! De unde-i luăm dacă tot reducem taxe? ■ Tot mai îngrijorat
de soartra finanţelor, ministrul de resort constată cu neplăcere cum
administratorii (străini!) ai Pilonului 2 iau comisioane de sute de mi-
lioane din pensiile bieţilor români. Guvernul ia în calcul reducerea
acestor comisioane pe care tot el le-a acordat ■ Nici o milă faţă de
evazionişti! De la 1 octombrie, TVA va trebui să fie evidenţiat sepa-
rat în contabilitate iar administratorii nu se vor putea atinge de aceste
sume decât cu permisiunea Fiscului ■ Salariul mediu brut pe
economie a fost, în iunie, de 3313 lei. Nimeni nu trăieşte însă din
acest salariu fictiv ■ Avea dreptate Trump când spunea că nemţii sun
răi, foarte răi! Spre deosebire de români, care sunt buni, foarte buni.
Schulz susţine sus şi tare că că Germania nu trebuie să aloce 2% din
PIB - cum cere americanul, ca taxă de protecţie a NATO, pentru
înarmare. A mai facut-o de două ori şi se ştie ce-a ieşit! ■ „Hai la se-
siune extraordinară, că eu plec în concediu!” - ăsta ar fi fost mesajul
preşedintelui Camerei Deputaţilor către colegi, înainte de a se „îm-
barca” pentru o destinaţie necunoscută ■ Revoltată, opoziţia
ameninţă cu plângere la Curtea Constituţională. Oricum, sesiunea
nu s-a putut ţine din lipsă de cvorum, nici măcar la Senat, unde
Tăriceanu era prezent, dar lipseau 78 dintre cei 136 de senatori
■ NESEMNIFICATIV va fi efectul majorării accizei la benzină şi
motorină (22 şi 14%) afirmă specialistul auto Tăriceanu. Adică cel
mult 45 bani pe litru. Cam 10%. La o pensie specială nici nu se simte
■ Preventiv, producătorii de carburanţi au fost „rugaţi” de Tudose
să dea dovadă de bun simţ şi să nu se arunce cu scumpiri „preven-
tive” ■ O mică furtună în paharul cu apă al discuţiilor despre pensii
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a stârnit dezvăluirea deputatului Zamfir: Mugur Isărescu ar fi încasat,
la împlinirea vârstei de pensionare, 12 salarii de câte 11.000 euro.
Fără să se pensioneze! ■ Aşa-i regula pe la noi - a explicat Isărescu.
Iar noi trăim în Europa şi ne supunem reglementărilor din domeniul
băncilor centrale. Sau cineva chiar vrea să mă pensionez? - a mai în-
trebat nemuritorul şef al Băncii Naţionale. Se pare, deci, că între
Europa lui Isărescu şi Europa noastră, a celorlalţi, există nişte dife-
renţe. În sensul că noi nu primim 12 salarii când facem vârsta de
pensie...nespecială ■ Se are în vedere o reglementare care să-i
scutească pe medici de impozitul pe venit. Asta va însemna că vor
încasa cu 16% mai mulţi bani. Un motiv în plus să nu mai plece pe
aiurea ■ Neobosit, Ponta cântă prohodul partidului, prevestind
prăbuşirea acestuia în groapa săpată de Dragnea ■ Premierul a dat
asigurări că majorarea accizelor la carburanţi nu va genera creşterea
preţului benzinei şi motorinei, afirmând că, în caz contrar, statul ar
putea ”umbla” la redevenţele petroliere ■ Oprişan nu mai restituie
banii necheltuiţi cu Centenarul Primul Război Mondial. Cabinetul
Tudose permite Consiliului Judeţean Vrancea să păstreze sumele
primite din Fondul de rezervă bugetară care nu au fost cheltuite pen-
tru organizarea evenimentului „Centenarul Primului Război Mondial
- Vrancea eroică - Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz” ■ Executivul va
trimite o solicitare scrisă celor două Camere ale Parlamentului pentru
a cere verificarea activităţii Autorităţii Naţionale pentru Regle-
mentare în domeniul Energiei, în condiţiile în care instituţia este în
subordinea Legislativului, iar premierul Mihai Tudose este nemulţu-
mit de cum a fost gestionată situaţia preţurilor triple la energie ■ Trei
foşti parlamentari PSD au fost numiţi în ultimele luni în fruntea
Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive. Experienţa aces-
tora nu arată că au vreo legătură cu domeniul în care au fost numiţi
■ Comisia de anchetă pune presiune pe Augustin Lazăr şi cere din
nou o copie a dosarului în care procurorii au făcut cercetări cu privire
la posibilitatea fraudării alegerilor prezidenţiale din 2009 ■ Perchezi-
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ţii efectuate la ferma de porci care a aparţinut fiului lui Liviu Drag-
nea, Valentin Ştefan Dragnea. Actualul director al fermei, Ilie Liviu
Dragne, a fost reţinut de procurori, pentru o că ar fi comis evaziune
fiscală în valoare de 200.000 de euro.În ciuda faptului că avocatul
lui Valentin Ştefan Dragnea, Maria Văsâi, susţine că acesta şi-a vân-
dut acţiunile la firmă la începutul acestui an şi nu mai are nicio treabă
cu ferma de porci, nu de aceeaşi părere sunt şi procurorii ■ Misterul
a fost elucidat. Liviu Dragnea a plecat în concediu după ce a convo-
cat o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru că “avea rezervare
şi trebuia să plece în concediu”, explică Iordache ■ Cristian Bourea-
nu a fost eliberat din Pentinciarul Rahova. Fostul deputat va rămâne
sub control judiciar în dosarul în care e judecat pentru ultraj ■ Lia
Olguţa Vasilescu închide conducta cu bani. Ministrul Muncii anunţă
că salariile nu vor mai fi mărite în acest an, cu excepţia angajaţilor
din penitenciare ■ USR a depus la DNA plângere penală împotriva
lui Liviu Dragnea. Liderul PSD este acuzat de abuz în serviciu, fals
şi uz de fals pentru că ar fi convocat ilegal sesiunea parlamentară
extraordinară ■ Dacă preţurile la pompă vor creşte cu 45 de bani, ca
urmare a majorării accizelor la motorină şi benzină, transportatorii
care efectuează curse internaţionale vor alimenta în afara ţării, aşa
cum s-a mai întâmplat în perioadele în care carburantul a fost mai
scump în România ■ Surpriză de proporţii pe piaţa bancară! După
ce băncile de top şi-au anunţat profiturile înregistrate pe primul
semestru al anului 2017, piaţa de profil din România are un nou lider:
BRD este instituţia de credit care a raportat cel mai mare profit din
sistemul bancar (dublu faţă de anul trecut), modificând clasamentul.
O altă surpriză în topul profiturilor o reprezintă ING, care a depăşit
Raiffeisen Bank
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Săptămâna 33 
(14-20 august)

■ Benjamin “Beny” Steinmetz, trimis în judecată în România
în dosarul privind retrocedarea ilegală a Fermei Băneasa şi a unui teren
din Snagov, a fost reţinut în Israel. Steinmetz şi alţi trei oameni de aface-
ri au fost reţinuti, luni, pentru audieri într-un caz privind o presupusa
folosire de contracte false şi obstrucţionarea justiţiei ■ Un nou incident
a avut loc în Bucureşti, în noaptea de duminică spre luni, fiind implicaţi
mai mulţi poliţişti şi un medic de la Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu. În nişte imagini postate pe Face-
book de un martor se vede cum şeful secţie de la Maternitatea Giuleşti
este târât de politişti pe stradă până la maşina poliţie ■ Veşti bune de la
Eurostat: Estonia şi România au înregistrat cea mai mare creştere a pro-
ducţiei industriale în iunie ■ Omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost
reţinut luni de către London Motropolitan Police ■ Încă o lovitură pen-
tru Nicuşor Dan. USR organizează un nou referendum intern, în care
membrii partidului vor decide, la începutul lunii octombrie, dacă doresc
să existe o colaborare între USR şi platforma România 100, condusă de
fostul premier Dacian Cioloş ■ Ministrul Apărării, Adrian Ţuţuianu,
şi-a anunţat demisia din funcţia de secretar al Senatului la începutul
lunii septembrie ■ Întâlnire crucială SUA- Japonia. Donald Trump şi
premierul nipon Shinzo Abe s-au hotărât să încerce amândoi să
împiedice lansarea de rachete de către Coreea de Nord în insula ameri-
cană Guam ■ România a înregistrat cea mai mare creştere economică,
în ritm anual, din Uniunea Europeană în perioada aprilie - iunie 2017.
Produsul intern brut al României a înregistrat atât în primul trimestru
al acestui an, cât şi în trimestrul al doilea un avans 5,7%, comparativ
cu perioada similară a anului trecut ■ Statistică negativă pentru Româ-
nia. Suntem pe locul doi în Europa, după Italia, cu 23% dintre tineri
care nu muncesc şi nici nu merg la facultate, potrivit datelor institutului
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european de statistică Eurostat. Adică, 1 din 4 tineri stă degeaba. Îi depă-
şim chiar şi pe vecinii bulgari, cu care ne comparăm de multe ori la
capitolul nivel de trai ■ Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a cerut
Inspecţiei Judiciare să cerceteze conduita procurorului general,
Augustin Lazar. Decizia ministrului vine după ce procurorul general a
refuzat să furnizeze comisiei parlamentare de anchetă dosarul Minis-
terului Public privind alegerile din 2009 ■ Consilierul guvernatorului,
Adrian Vasilescu, spune că nu e cazul să ne îmbătăm cu apă rece.
Cumpărăm, cumpărăm, dar nu am reuşit să consolidăm creşterea eco-
nomică prin sustenabilitatei ■ Comedia continuă la USR. Liderii par-
tidului au decis înfiinţarea unui Consiliu de gânditori care va fi condus
de fostul ministru Vlad Alexandrescu. Acest consiliu va redacta o serie
de reguli pentru membrii partidului, doctrina şi puncte de vedere privind
agenda zilei ■ Soţul vicepremierului Sevil Shhaideh este în plină
ascensiune în Ministerul Agriculturii. Acesta a fost numit director de
cabinet în minister şi se va ocupa printre altele de exportul de ovine, a
explicat secretarul de stat care l-a propus în această nouă funcţie
■ Purtătorul de cuvânt al PSD, Adrian Marius Dobre, a fost răsplătit cu
postul de administrator la Radiocom ■ Călin Popescu Tăriceanu sare
din nou peste rând. De data asta este vorba despre rândul la Muzeul
Mineritului din Roşia Montană ■ Miliardarul Beny Steinmetz şi Tal Sil-
berstein, acuzaţi de luare de mită şi spălare de bani în Israel, vor fi elibe-
raţi din arest în urma unei înţelegeri între avocatul lor şi judecătorul
care se ocupă de caz ■ Sabin Mareş, şeful departamentului de crimă or-
ganizată din cadrul Serviciului Judeţean de Informaţii Arad, şi Eduard
Pălincaş, dealer autohton de droguri, au fost arestaţi preventiv pentru
30 de zile. Ofiţerul SRI este suspectat că a deţinut şi vândut droguri de
mare risc, inclusiv cocaină ■ Departamentul de Stat al SUA a aprobat
vânzarea către România a unor sisteme mobile de artilerie cu rachete
în valoare de 1,25 de miliarde de dolari ■ Scandalul pensiilor speciale
din instituţiile de forţă nu s-a încheiat, însă aleşii au pus gând rău altor
venituri. A venit rândul altor pensii speciale să fie eliminate. Femeile
de serviciu, şoferii sau electricienii angajaţi la Parlament nu vor mai
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beneficia de pensii speciale din această toamnă ■ Cozile imense de la
sediile direcţiilor de paşapoarte din Bucureşti şi câteva judeţe ar putea
să o ducă pe Carmen Dan în faţa comisiilor parlamentare de apărare şi
ordine publică. PNL solicită audierea ministrului de Interne ■ Simona
Halep a fost învinsă categoric, duminică, de Garbine Muguruza, cu un
scor sever, 1-6, 0-6, în finala turneului de la Cincinnati. Jocul româncei
a luat prin surprindere pe mulţi prin nivelul scăzut arătat. A fost una
dintre cele mai slabe partide din cariera Simonei Halep.

Săptămâna 34 
(21 - 27 august)

■ Mare eveniment mare în România: Eclipsa lui Trump!
Cuprinsă de frenezia parteneriatului, TVR a trimis echipe la faţa locului
ca să se constate superioritatea eclipselor transatlantice faţă de celelalte.
Pentru că dacă era în Rusia, eclipsa asta n-ar fi avut nici un haz...
■ Subiectul zilei a fost TAROM. După scărmăneala aplicată de Tudose
lui Cuc la ultima şedinţă de Guvern, astăzi controlul premierului a
poposit la Otopeni. Unde nu l-a mai găsit pe directorul numit de Cuc,
care a preferat să-şi dea demisia ■ Mai fiecare lider s-a simţit dator
să-şi dea cu părerea despre situaţia operatorului aerian naţional, care
s-a prăbuşit în ultimii zece ani sub ochii lor. Concluzia: nu contează
cine conduce, numai să nu se mai piardă bani! ■ Chiar dacă nota de
plată va include şi un avion prezidenţial, pe care Tudose crede că l-am
putea lua prin leasing operaţional. Dacă-i bal, bal să fie! ■ TAROM-ul
nu va fi însă nici închis, nici vândut - dă asigurari premierul ■ La Lote-
ria Naţională directorul instalat în urmă cu o lună a fost dat afară. A fost
declarat necâştigător! ■ Unde se eliberează paşapoartele? La Mall! Mai
precis, la Plaza România, unde spaţiile lăsate vacante de firmele fali-
mentare a fost luat de prospera Direcţie a Paşapoartelor ■ După cum
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curg lucrurile prin prea multele mall-uri bucureştene, s-ar putea ca în
curând acestea să devină gazdele principalelor instituţii ale statului.
Poate chiar şi ale Guvernului! ■ Deşi nu i-a retras sancţiunea de a fi ex-
clus de la linia de succesiune la tron, Casa Regală a fost de acord ca
principele Nicolae să se însoare cu o româncă fără sânge albastru. Parcă
ziceau altceva despre el când i-au retras încrederea? ■ Mintea
românilor: mai multe companii din domeniul energiei au decis să pună
mână de la mână şi ban de la ban ca să resusciteze rafinăria Oneşti-
Borzeşti ■ Fostă, până nu demult, fruntaşă în întrecerea capitalistă,
UPETROM Ploieşti a intrat în insolvenţă ■ Braţ la braţ cu fruntaşul
cabinetului, ministrul Daea, Dragnea a participat la momentul festiv al
înlocuirii instalaţiilor de pompare a apei pentru irigaţii de lângă
Călăraşi, care n-au mai funcţionat de 25 ani, prin grija guvernelor de
până acum. Ultimul şlagăr din programul agricol de guvernare este
„Apă gratis” pentru fermieri. E drept că măsura a venit într-un an ploios,
dar a venit ■ Preşedintele PSD a ţinut să anunţe că anul acesta se înre-
gistrează producţii-record la mai toate culturile ■ Lucru care l-a făcut
pe invidiosul Cioloş să ia „la mişto” rezultatele obţinute de un guvern
ne-tehnocrat”. Cică spicele ar fi mai lungi şi boabele mai rotunde sub
înţeleapta politică social-democrată ■ Fostul premier îşi face campanie
pentru a ajunge în fruntea partidului care l-a refuzat - USR. Cu Nicuşor
dat deoparte i-ar putea fi mai uşor ■ Codruţa Kovesi explică într-o
scrisoare de şapte pagini care au fost „motivele obiective” care au
împiedicat-o să se prezinte în faţa comisiei parlamentare care a convo-
cat-o legal. Lupta cu corupţia este atât de înverşunată încât nu-i permite
să lipsească nici un moment de la birou ■ Pentru a uşura procesele de
livrare a unor produse de export, va fi înfiinţată o Casă Română de
Export, în aşa fel încât producătorii să nu mai fie nevoiţi să vândă ieftin,
din „capătul tarlalei” intermediarilor ■ Emoţia zilei a constituit-o
prezentarea, de către ministrul Toader, a propunerilor de modificare a
Codului Penal. Bineînţeles că lumea nu prea e de acord, în special cei
din Justiţie care se plâng că n-au fost consultaţi. Nici preşedintele
Iohannis nu e de acord să nu mai aibă un cuvânt de spus în numirea şe-
filor din Parchet ■ Dacă modificările s-ar face prin consens, Codul
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Penal va rămâne pe veci neschimbat ■ Guvernul pregăteşte o vatiantă
modernă a “Caprei cu trei iezi”: mamele cu cel puţin trei copii vor ieşi
mai repede la pensie. Dar cu o pensie mai mică ■ Ministrul Daea a
raportat cu mândrie patriotică obţinerea unor producţii-record la toate
cerealele. Dumnezeu şi programul de guvernare şi-au dat mâna în acest
nobil scop ■ 27 de bănci au raportat profit “zero” pe primele locuri
aflându-se italienii de la San Paolo şi grecii de la Emporiki . Ai zice că
ăştia lucrează pro-bono în România ■ În opinia lui Tudose, soarta
Institutului Cantacuzino depinde de o “manumilitari”. Cum civilul
Bodog nu părea prea înzestrat în acelaşi sens, institutul a fost dat pe
mâna lui Ţuţuianu la Apărare ■ Dragnea şi Grindeanu s-au împăcat!
Şi-au recunoscut omeneştile greşeli şi merg mai departe. În semn de
respect pentru ce a făcut, fostul premier ar putea fi numit consul într-o
ţară nu prea îndepărtată ■ Ţiriac se joacă cu nervii politicienilor. Zice
că va dona avionul său de lux celui care va reuşi să facă două-trei mii
de săli de sport. Îl dă cu tot cu cheltuieli ■ „A venit să-şi ia tainul!” - ar
spune Băsescu, la fel ca în 2004, când nu era sigur că el avea să-l vireze
către sponsorii internaţionali ■ Într-adevăr, Macron a adus cu el la
Bucureşti o trupă de producători de armament, în încercarea de a înhăţa
ce a mai lăsat Trump din cei 2% din PIB cu care i-a forţat mâna lui
Iohannis, în schimbul primirii în Biroul Oval înaintea altora ■ Francezii
de la Airbus sunt nervoşi că, deşi de câţiva ani au transferat la noi o fab-
rică de elicoptere, în speranţa primirii de comenzi de la ministerul
Apărării, acestea întârzie ■ Ei ne bat oficial obrazul, avertizându-ne să
nu ne punem prea multe speranţe în americani, care promit mult şi fac
puţin ■ Ofensiva lui Macron în ţările mai mici din centrul şi estul
Europei are ca obiectiv obţinerea unei felii cât mai consistente din „tor-
tul” Apărării, în condiţiile în care englezii au ieşit din joc, iar Germania
nu a intrat încă. În contextul presiunilor americane pentru asigurarea
protecţiei NATO ■ Junele preşedinte francez observă, plin de amabili-
tate, că avem tot dreptul să cerem accesul în Schengen (care, culmea,
ar fi asigurat o mai bună protecţie a Europei faţă de valul de migranţi)
ignorând faptul că Franţa a fost liderul celor care s-au opus până acum,
nedându-ne nici o garanţie că nu o va face şi în continuare ■ Şi poate
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că acesta ar fi momentul pentru a face , la rândul nostru, nişte presiuni,
având ca monedă de schimb elicopterele şi rachetele franţuzeşti, sau
corvetele olandeze ■ Ca să nu mai vorbim de avioanele americane la
mâna a doua pe care ni le-ar livra bucuroase ţările care îşi înnoiesc
flotele ■ Rachete PATRIOT americane, rachete cu rază medie şi eli-
coptere franţuzeşti, corvete olandeze: parcă ne pregătim pentru cel
de-al treilea război mondial! ■ Unul din care noi nu avem nimic de
câştigat (nici măcar Basarabia!) şi în care investim de zor bani luaţi de
la „gura” Sănătăţii şi a Educaţiei ■ Ca să nu pară o vizită dedicată zeului
Marte, Macron ne bate prieteneşte obrazul în legătură cu nefericitul
proiect tudorelian de modificare a Codului Penal, din care cei care l-au
informat nu au reţinut decât că ar slăbi lupta anticorupţie ■ Identic cu
brigăzile oengiste, care şi-au trimis avangarda în Piaţa Victoriei, mai
înainte chiar de a se şti ce avea în cap ministrul Justiţiei ■ Marea hibă
a proiectului ar fi că se ia numirea şefilor de parchete din mâinile
destoinice ale preşedintelui apolitic! ■ „Sunt doar nişte propuneri! -
reacţionează Dragnea de la malul Mării (Negre) avertizând că mai e
cale lungă şi timp suficient pentru proteste de stradă până la o teoretică
punere în practică... După modelul Ordonanţei 13 ■ A sosit vremea
restituirii miliardului lui Tăriceanu! Cel încasat, din 2006, pentru cea
mai tembelă taxă. Cea de „primă înmatriculare”, transformată apoi în
una de mediu, a cărei principală menire era să favorizeze dealerii de au-
tomobile, cei atât de dragi fostului premier ■ În ciuda opoziţiei şi a
sancţiunilor Comisiei Europene, Tăriceanu a mers înainte, iar acum
statul trebuie să returneze aceste sume care au constituit „foloase necu-
venite” ■ Un milion de „păgubiţi” vor fi puşi pe drumuri ca să-şi
primească banii înapoi ■ Bineînţeles, fără dobânzi...■ S-a încheiat con-
trolul comandat de ministrul Toader la DNA. Codruţa Kovesi aşteaptă
cu emoţie să fie felicitată pentru munca sa impecabilă ■ Tudose a pus
gând rău Pilonului 2 de pensii, private, despre care a aflat că au randa-
mente mai mici decât cele de stat. Aşa că ar vrea să înjumătăţească
sumele care merg către administratorii olandezi ■ Croitoru de la BNR,
pe post de Hâncu, prezice o nouă criză. Aceasta va veni într-o zi, ca şi
cutremurul mult aşteptat ■ Ministra Mediului s-a săturat de fiţele
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ecologiştilor şi a dat dispoziţie ca 140 de urşi să fie vânaţi fără milă,
pentru a mai scădea presiunea pe care înmulţirea excesivă a acestora o
pune asupra vieţii şi bunurilor sătenilor din zonele de munte ■ La Şcoala
de Vară a femeilor din PSD, Dragnea s-a îmbrăcat în ie şi a mărturisit
că femeile nu l-au înşelat niciodată. Cele social-democrate, bineînţeles
■ DNA a pus, în sfârşit, ochii pe un peşte mare: ministrul pentru Relaţia
cu Parlamentul, Viorel Ilie. S-a cerut aprobare pentru anchetarea lui,
într-un dosar în care este acuzat de divulgare de date ■ Ambasadorul
american Klemm îşi face bagajele. Trump nu l-a uitat. Se pregătersc doi
candidaţi - un român şi un evreu cu strămoşi moldoveni ■ Simona Halep
nu e într-o zodie norocoasă. La US Open va da piept, în primul tur, cu
vechea sa prietenă, Şarapova ■ Macron a promis că revine la anul în
România ca să planteze un stejar la Centenar. Speră că până atunci va
face şi minis-terul Apărării mult aşteptata comandă de elicoptere la Air-
bus ■ Veste proastă de la Statistică: în primele şapte luni ale anului s-a
înregistrat un deficit al bugetului „consolidat” de 5,1 mld lei. Adică s-
a încasat mai puţin cu 0,68% din PIB. „Nu e bine, dom chestor!” - ar
spune ştiţi dv cine... ■  Floarea PSD s-a reunit duminică la Sinaia pentru
a discuta cu Tudose şi cu miniştrii săi obiectivele guvernării ■ Adrian
Năstase consideră o „minune” reînfiinţarea departamentelor PSD. El a
fost cel care le-a creat şi ultimul care le-a condus înainte să le desfiinţeze
Geoană    ■ TFL-iştii s-au adunat din nou în Piaţa Victoriei, pentru a
protesta      împotriva ideilor lui Toader şi a intenţiei sale de a-l înlătura
pe „apoliticul” preşedinte din decizia numirii Codruţelor şi a Augus-
tinilor. Dar şi împotriva jandarmilor care le îngrădesc dreptul şi spaţiul
de ma-nifestare. Reluarea protestelor a fost salutată cu entuziasm de
Departamentul de ştiri al televiziunii publice, care le-a dus lipsa ■ Noul
proiect de lege a Turismului prevede şi o măsură de tip „Big Brother”:
înregistrarea datelor tuturor turiştilor străini. Ca să aibe americanii ce
prelucra ■ PRO TV ne-a sculat duminică cu noaptea-n cap ca să ne
transmită păcăleala sportivă a anului: meciul dintre Maywheather, care
s-a lăsat de doi ani de box şi un irlandez guraliv din MMA care a fost
făcut KO în repriza a zecea. Mai devreme ar fi stricat ploile publicitar-
ilor... 
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Săptămâna 35
(28 august - 03 septembrie)

■ Zarvă şi nemulţumire printre sindicaliştii din Educaţie care au
descoperit că nişte majorări propuse de Guvern reprezintă de fapt trans-
ferul de contribuţii de la angajator la angajaţi ■ U.M. Cantacuzino are
nevoie de doi ani şi câteva milioane de euro ca să producă vaccinurile
necesare sub „licenţă” militară ■ Teodor Meleşcanu îşi dă cu părerea că
România va adopta euro prin 2022, când el nu va mai fi nici ministru
■ Cu piciorul în gips (precum odinioară generalul Stănculescu) Ponta
prezice declinul PSD, asemenea celorlalte partide socialiste europene.
Oricum, nu lui i se va putea imputa ■ Comisia de anchetă a alegerilor
din 2009 îl pârăşte pe Maior lui Iohannis că ar fi răspuns nesatisfăcător
la întrebările care i-au fost puse ■ Profesorul dr. Burnei a primit din
partea instanţei permisiunea de a opera din nou la Marie Curie. Spre
marea nemulţumire a foştilor săi subordonaţi ■ Dragnea anunţă că im-
pozitul pe venit va fi redus, din 2018, de la 16 la 10%. Nu mai spune însă
nimic despre cota „zero” ■ ALDE are o propunere esenţială pentru
viitorul României: înfiinţarea unui cimitir şi a unui hotel pentru câini şi
pisici! ■ TFL-iştii îl bănuiesc pe ministrul Daea că ar fi manipulat nişte
rachete anti-grindină ca să plouă în Capitală tocmai când ei erau în toiul
protestelor ■ Şefa asociaţiei judecătorilor, Dana Gârbovan, a aflat cu sur-
prindere că în DNA există un serviciu specializat pentru anchetarea ma-
gistraţilor! ■ Ambasada Statelor Unite - denumire în spatele căreia apare
figura luminoasă a ambasadorului Klemm, aflat pe ultimii metri ai misi-
unii sale - îşi exprimă îngrijorarea faţă de acţiunile Guvernului îndreptate
împotriva independenţei justiţiei. De fapt, a unei anumite părţi a acesteia.
Ştiţi dv. care...■ Genică Boerică, interlopul care l-a denunţat pe Adrian
Năstase în dosarul „Mătuşa Tamara” a fost extrădat din Italia, unde se
ascundea de o condamnare la zece ani ■ Ambasadorul Maior se vaită că
lucrează din greu la pregătirea unei vizite a premierului Tudose în Statele
Unite. N-ar trebui să ostenească prea tare, pentru că achiziţia rachetelor
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„Patriot” este, de fapt, paşaportul şefului Guvernului ■ Veritabilă relicvă
a diplomaţiei comuniste, Meleşcanu a deschis Reuniunea Anuală a Diplo-
maţiei Române. Şi aceasta, tot un soi de relicvă ■ Simona Halep a fost
învinsă pentru a şaptea oară de către Maria Şarapova, în primul tur de la
US Open. Probabil că a fost dopată şi de data asta... ■ Esenţa bătăliei ju-
ridice dintre Toader şi Lazăr (ca să simplificăm lucrurile) constă în aceea
că primul ar dori să schimbe nişte lucruri devenite în mod evident
anacronice, în timp ce celălalt vrea să nu se schimbe nimic. Adică să se
reformeze, dar fără să se atingă privilegiile şi puterea procurorilor ■ Este
aruncată în joc nevinovata progenitură a Mamei Codruţa, Anticorupţia
pe numele său mic, ameninţată brutal să rămână orfană şi de a cărei grijă
tresaltă la unison inimile simţitoare ale lui Klemm şi a reprezentantei
Comisiei Europene, Angela Cristea ■ „Corul antic” din Piaţa Victoriei
răspunde prompt la apăsarea pe butonul oengist, cointeresat intelectual
■ O altă coardă sensibilă din aceeaşi categorie de nobile manipulări o
reprezintă „salvarea” bietei Roşia Montană, pe care Cioloş a încercat să
o pună la adăpost de hrăpăreţii exploatatori cu ultimele sale puteri execu-
tive, plasând-o sub pulpana UNESCO. Şi pe care Tudose ar dori să o
scoată de pe lista patronajului, sub presiunea celor vreo patru miliarde
de dolari pe care Gabriel Resources le reclamă prin arbitraj internaţional
pentru neonorarea contractului de exploatare a ce a mai rămas din aurul
dacic ■ TFL-iştii vor trebui acum să se împartă între cele două obiective.
Probabil pe vechea formulă a „cu şi fără soţ”: în zilele su soţ proteste
anti-Toader, în cele fără soţ, proteste anti-Tudose ■ Norocul Guvernului
că bancherii şi băncile nu se bucură de prea multă simpatie prin societatea
civilă, că ne trezeam cu nişte demonstraţii şi la adresa „atacurilor” pre-
mierului fără card de credit,în sprijinul nefericitelor bănci care nu reuşesc
să facă profit şi să plătească taxe şi în ţara în care lucrează sub oblăduirea
lui Isărescu ■ Nesemnificativă este considerată - la nivelul Executivului
strâns cu uşa de deficitul din încasările bugetare - supraacciza la com-
bustibil inventată de Ponta şi resuscitată de Mişa: 14 bani pe litru în sep-
tembrie şi alţi 14 în octombrie! Dacă petroliştii dau dovadă de simţ civic
şi de frică de Dumnezeu (după cum i-a rugat Tudose) nici nu ar trebui să
se simtă în buzunarul consumatorului. Până să fie în mod imprudent des-
fiinţată, adusese în teşchereaua publică vreo două milioane de euro, de
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care a beneficiat însă tehnocratul Cioloş ■ Ca să nu pară că dăm bani pe
înarmare în mod inconştient, se va face un aranjament de transfer de
tehnologie de la producătorul american al avioanelor F16, cumpărate de
la portughezi, ca să ni le putem repara singuri. Mai ales că urmează să
mai achiziţionăm din „2%” alte 32 ■ Deficitul de cadre din ordinea pu-
blică se va rezolva - la propunerea ministrului Dan - prin dublarea
numărului de persoane şcolarizate şi prin reducerea duratei „studiilor”
de la doi ani la unul ■ Odată cu revenirea în prim planul atenţiei publice
a ambasadorului Maior, cel care cina cu Oprea doar din prietenie, nu din
interes, o întrebare stăruie în minţile românilor: ce fel de servicii va fi
făcut acesta americanilor, ca să-l decoreze CIA (?!) şi ca să-l ia după
aceea ca ambasador, lângă ei? ■ O „gaură neagră” prin care se scurgeau
milioane în buzunare şi conturi private din banii care nu ajung pentru
tratarea bolnavilor a fost descoperită la CNAS de Curtea de Conturi care
a transmis pontul Parchetului. Ancheta declanşată s-a soldat cu reţinerea
lui Marian Burcea, preşedintele CNAS (şi a unui fost consilier al lui
George Maior) şi a altor vreo zece colaboratori care puseseră la punct un
sistem de fraudare bazat pe pacienţi fictivi şi deconturi false de medica-
mente  ■ Întâmplarea de la CAS Bihor, unde bolnavii au trebuit să fie
aduşi cu targa la sediu ca să-i vadă funcţionarii că există şi care l-a re-
voltat pe premier, a pălit în faţa acestei veritabile „bombe” ■ Pentru că
aici este vorba de nesimţire, nu de hoţie sadea ■ Dragnea lasă la o parte
menajamentele diplomatice şi se declară iritat că ambasadorii american
şi german, care ne tot dau lecţii despre statul de drept, consideră fireşti
intervenţiile pe care le fac pe lângă autorităţi în favoarea unor firme de
pe la ei ■ Cine sare în apăratea lor? Nimeni altul decât ambasadorul
român în Germania, Emil Hurezeanu (posesor de catăţenie germană!)
care acuză autrorităţile române de inconsecvenţe legislative. Ceea ce este
real, dar se pune întrebarea: de câte ori şi-a manifestat Hurezeanu (sau
Maior) îngrijorări faţă de anumite atitudini şi măsuri menite să afecteze
România luate de guvernul federal şi pentru ce firme româneşti a făcut
intervenţii (justificate, poate)? ■ Tudorel Toader a sesizat manevra ilicită
a „aripii” procurorilor din CSM care a intenţionat să-l înlocuiască pe
şeful Inspecţiei Judiciare pentru a bloca sau amâna prezentarea rezulta-
tului evaluării activităţii DNA. „Cuibul de viespi” din Justiţie e în alertă

188 /  AMOS News



maximă de când ministrul a hotărât să clarifice nişte aspecte care trenează
de cel puţin zece ani, mai ales că urmează şi controlul de la Parchetul
General, unde s-au adunat cam multe ilegalităţi de-ale „miliţianului”
Lazăr ■ S-a aflat între timp că înaintea începerii controlului la Parchetul
Anticorupţie membrii Inspecţiei au fost chemaţi şi „prelucraţi” chiar la
DNA! ■ Scos din pepeni, domolul ministru Toader cere „ambasadei
SUA” să spună clar în ce constau „îngrijorările” faţă de propunerile de
modificare a Codului de Procedură. Avem şi noi nişte îngrijorări, de pildă
faţă de zidul lui Trump, dar ambasada noastră de la Washington nu se re-
pede să le manifeste în presa de peste ocean ■ Madam Angela Cristea,
de la Reprezentanţa C.E., „îngrijorată” şi dânsa, nu a avut nici un mandat
de la Comisie în acest sens. S-a îngrijorat de capul ei ■ Încurcătura biro-
cratică legată de pensiile de urmaş ale militarilor morţi în accidentul din
iunie nu a putut fi rezolvată decât prin intervenţia ministrului Ţuţuianu.
Bine măcar că urmaşii n-au fost obligaţi să vină cu coşciugele ca să
dovedească decesul, cum s-a întâmplat la Bihor cu bolnavii netransporta-
bili ■ Tăriceanu confirmă - fără să dea nume - că judecătorii sunt timoraţi
de presiunile pe care procurorii le fac asupra lor în anumite dosare. Proba-
bil că nu este vorba de ale sale ■ A încetat din viaţă istoricul Zoe Petre,
fost consilier prezidenţial al lui Emil Constantinescu. A avut şi ea parte
de un scandal când un jurnalist mai intransigent decât alţii a folosit ter-
menul „s-a urcat scroafa în copac” atunci când şi fiul său a fost angajat
la Cotroceni ■ Rezultatul dezastruos de la bacalaureatul de toamnă
dovedeşte că ceva trebuie făcut cu această „piatră de moară” agăţată de
gâtul învăţământului românesc ■ TFL-iştii schimbă macazul protestelor.
A (re)venit rândul Roşiei Montane după lansarea zvonului că s-ar in-
tenţiona retragerea ei de pe lista monumentelor UNESCO. Tot un zvon,
lansat de parlamentarul liberal Câţu, cum că guvernul ar intenţiona să
taxeze activele băncilor a provocat o cădere bruscă a cotaţiilor bursiere.
Zvonistul se scuză cu faptul că într-o zi acest lucru tot se va produce şi
el va fi cel care a avut dreptate. Ca Hâncu...■ Cu chiu cu vai i-am bătut
din nou pe armeni în preliminariile CM de Fotbal. E doar a doua victorie,
cu acelaşi amărât de adversar. Daum începe să se gândească la demisie.
Nu însă şi Burleanu... 

şaptezile / 189



Săptămâna 36 
(04-10 septembrie)

■ Traian Băsescu este liderul bugetarilor care încasează cu trei
mâini. Liderul PMP a încasat, anul trecut, indemnizaţia de fost preşe-
dinte în valoare totală de 139.200 de lei, o pensie de stat de la Ministerul
Muncii în valoare de 37.956 de lei (3.166 de lei/pe lună), plus indem-
nizaţia de senator de 2.767 de lei aferentă lunii decembrie ■ Tudose ex-
plică de unde a plecat criza banilor în MApN: de la o recomandare a
Finanţelor privind alocaţia de hrană pentru militari ■Victor Ponta
susţine că Liviu Dragnea a făcut o serie de înţelegeri cu „sistemul”, la
care el a fost de faţă, pentru a scăpa de dosarele penale: Nu ar fi fost ni-
meni mai prieten cu sistemul şi mai dornic de înţelegeri cu sistemul
decât Dragnea ■ Gafa procurorilor în dosarul lui Nicolae Popa: s-au
opus eliberării directorului FNI, dar nu au mai depus recurs la decizia
iniţială de punere în libertate ■ Ministerul Apărării nu mai are bani pen-
tru salarii. Va recurge la plăţi eşalonate pentru drepturile salariale, solde,
diurne sau norme de hrană ■ Procesul în care Liviu Dragnea şi fosta
soţie, Bombonica Prodana, sunt acuzaţi că au dezvoltat un sistem prin
care activiştii PSD Teleorman erau plătiţi ilegal din banii copiilor defa-
vorizaţi. se reia. Motivul: un judecător s-a pensionat ■ La Galaţi, banii
pe tot anul pentru îngrijirea bolnavilor la domiciliu s-au terminat în vară,
în timp ce la Bucureşti alţii făceau deconturi pe dosare false. Acesta
este unul din efectele fraudei din sănătate ■ Guvernul Tudose doreşte
să accepte în ţară 100 de sirieni “pentru desfăşurarea de activităţi com-
erciale”, pentru a reduce cota obligatorie de refugiaţi ■ Colonelul Dorin
“Dodo” Rădulescu este noul director general al Direcţiei Generale pen-
tru Prevenirea şi Combaterea Terorismului (DGPCT) ■ Ponta dă vina
pe Dragnea pentru asocierea cu partidul lui Sebastian Ghiţă . Fostul pre-
mier susţine că implicarea în campania Partidului România Unită de la
parlamentare a fost rezultatul unei înţelegeri Dragnea-Ghiţă, prin care
liderul PSD şi-a asigurat susţinerea televiziunii România Tv ■ „Plec cu
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fruntea sus şi cu sentimentul muncii îndeplinite!”, îşi începe Adrian
Ţuţuianu mărturisirea pe Facebook ■ Raportul Comisiei de anchetă a
alegerilor prezidenţiale conţine printre concluzii faptul că preşedintele
Traian Băsescu şi guvernul Boc au întreprins ”acţiuni concrete pentru
favorizarea fraudării alegerilor” ca posibile infracţiuni fiind indicate
constituirea de grup infracţional, fal şi uz de fals ■ Ministerul de Finanţe
vine cu noi precizări în bâlbâiala cu salariile militarilor. Astfel, rectifi-
carea bugetară „va fi finalizată până la sfârşitul lunii septembrie” şi „va
fi pozitivă”  ■ Laura Codruţa Kovesi a ţinut să precizeze că DNA nu
este în conflict cu Inspecţia Judiciară, asta deşi trei dintre procurorii săi
sunt cercetaţi disciplinar pentru modul în care au anchetat dosarul OUG
13 ■ Preşedintele României a fost informat în permanenţă în legătură
cu situaţia din MApN ■ Dragnea îşi primeşte salariul de la Parlament
direct pe card. Îi este frică să plece cu sacoşa cu bani de acolo ■ Victor
Ponta dezvăluie că Liviu Dragnea i-a adus în Guvern un document prin
care i-a cerut să treacă lacul Belina în proprietatea CJ Teleorman, lac
care ulterior a ajuns la Tel Drum ■ Gheorghe Ştefan, fostul primar al
municipiului Piatra Neamţ, face dezvăluiri halucinante despre cum ar
fi luat Vasile Blaga cei 700.000 de euro de la o firmă pentru a face trafic
de influenţă ■ Lacul Belina a fost făcut celebru în momentul în care
Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu au mers la pescuit de ştiuci ■ În PSD
se caută un mareşal loial pentru Armată. Demisia lui Adrian Ţuţuianu
din fruntea MApN a dat startul competiţiei pentru şefia ministerului, în
interiorul PSD. Surse politice susţin că cele mai mari şanse pentru a
prelua conducerea Armatei le are deputatul de Gorj Mihai Weber, însă
există şi alte variante luate în calcul în Kiseleff ■ Guvernul analizează
posibilitatea ca de la anul românii să decidă singuri dacă vor sau nu ca
pensia lor să fie administrată şi de fonduri private, nu doar de către stat
■ Alegerile prezidenţiale din 2009 au fost fraudate pentru favorizarea
lui Traian Băsescu, cu implicarea acestuia şi a guvernului condus de
Emil Boc, este concluzia comisiei parlamentare de anchetă, care
constată şi posibile infracţiuni, între care “constituire de grup infrac-
ţional organizat”.
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Relaxare

Domnului să ne rugăm



Săptămâna 37
(11 - 17 septembrie)

■ Şcoala a început mai devreme cu o săptămână decât ar fi dorit
părinţii şi copiii. Ministrul Pop a promis că la anul, dacă va mai fi în
funcţie, va amâna deschiderea anului şcolar ■ Iohannis a ţinut un discurs
polemic la Liceul Gheorghe Şincai de unde a trimis săgeţi otrăvite către
ministru şi către guvernul care face din Legea Educaţiei un puzzle
■ Premierul Tudose s-a întâlnit cu reprezentanţii unei alte companii
străine de armament care ar dori să ...investească în tortul de „2%”
■ Ponta luptă din răsputeri în numele partidului său (?!) cu guvernul pe
care îl acuză că rectificarea pe care o face este de fapt negativă. Şi el
ştie bine cum se face o rectificare negativă ■ Risc major de insolvenţă
la Poşta Română, unde datoriile cresc precum leafa directorului interi-
mar, care s-ar vrea cu un mandat întreg. Împotriva dorinţei ministrului
Şova (alt Şova) ■ Încântată de succesul acţiunii „Bicicleta”, primăriţa
Firea a convins Consiliul General să suplimenteze cu 25.000 numărul
voucherelor. Să vedem însă pe unde or să circule atâtea vehicule . Chiar
dacă cu doar două roţi ■ Mircea Băsescu a fost eliberat condiţionat în
ciuda opoziţiei procurorilor DNA care îl consideră mai în siguranţă la
Poarta Albă decât la Constanţa ■ Dacă mai era premier, Cioloş ar fi de-
clarat cu siguranţă doliu naţional la moartea mamei principelui Duda
■ Federaţia de Fotbal a decis să scape de Daum cu orice preţ(cîteva sute
de mii de euro). Interesant ar fi cu cât se poate scăpa şi de Burleanu
■ Pătraru a revenit la TVR cu „Starea naţiei” într-o variantă întărită din
punctul de vedere al vulgarităţii şi al violenţelor de limbaj. Ce nu mai
mergea la privaţii de la DIGI, merge uns la „stat” ■ Pur şi simplu din
întîmplare un român de-al nostru s-a nimerit la o întrunire electorală a
lui Schulz, în Germania şi l-a întrebat pe acesta ce crede despre legile
justiţiei din România şi despre Dragnea. Tot întâmplător, un alt românaş
a filmat episodul şi l-a dat iute în ţară ■ Dragnea a patentat „guvernul
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de activişti”: devin miniştri membri de nădejde ai partidului care au
obţinut tresele de parlamentari, capabili să facă faţă oriunde sunt puşi!
■ Cel mai bun exemplu - Mihai Fifor! Până şi Iohannis , care-l respin-
sese când l-a nominalizat Ponta pentru Transporturi pe motiv că avea
calificare...filosofică, s-a lăsat convins că era bun şi pentru Economie,
şi - acum - pentru Apărare ■ Dacă soluţiile tehnocrate experimentate
de Cioloş nu s-au dovedit prea grozave, de ce să nu se încerce cele strict
politice? ■ Noul titular de la Economie, Şimon, şi-a trimis în insolvenţă
propria afacere. Ei şi? ■ Din toate aceste permutări, cel mai prost a ieşit
Ţuţuianu, activist călare pe cai mari judeţeni, care la final a rămas de
căruţă - şi fără portofoliul de ministru şi fără şefia Comisiei SRI, prelu-
ată de Claudiu Manda ■ După „succesul” comisiei care a cercetat „Cina
lui Oprea”, Dragnea propune una nouă, care să ia la purecat dezvăluirile
lui Dragomir, fostul adjunct al lui Coldea ■ Asociaţia Procurorilor se
pronunţă ferm împotriva modificărilor Codului de Procedură, cel care
le-a oferit atâtea satisfacţii prin colaborarea cu sereiştii, care le scriau
şi rechizitoriile ■ Hotărâtă să combată „anticurăţenia”, primăria Sec-
torului 6 a decis să fie amendaţi cu până la 5000 lei cei care aruncă
gunoaie pe domeniul public ■ În căutare disperată de bani, Tudose a
cerut companiilor de stat să vireze la buget sumele din dividende nean-
gajate în proiecte viitoare. Norocul companiilor e că, din principiu, aces-
tea nu fac profit, tocmai ca să nu dea dividende statului! ■ Ministrul
Mişa denunţă firmele care administrează Pilonul 2 de pensii că acestea
încasează comisionul de 2,5% fără să facă nimic! De ce să nu-l încaseze
Guvernul, tot fără să facă ceva? ■ În Parlamentul European, Juncker a
pus degetul pe rana care ne doare pe noi şi a spus, hotărât, că a venit
timpul ca România şi Bulgaria să aibe acces în Schengen. Din păcate
nu e suficient să vrea preşedintele Comisiei. Trebuie să mai fie de acord
şi liderii politici din Germania, Olanda sau Finlanda, care se opun
constant, din varii motive, cel mai adesea economice, mascate însă de
argumente civice ■ Tot Juncker a simţit nevoia să ne mângâie pe creştet
făcându-i în acelaşi timp o plăcere lui Iohannis, propunând ca Summit-ul
UE din 2019 să aibe loc la Sibiu ■ Dragnea şi Tăriceanu au sesizat
Curtea Constituţională în legătură cu un conflict juridic de natură con-
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stituţională intre Parlamentul ales şi Ministerul Public (cum i se mai
spune , fără motiv, Parchetului General) numit. Pe motiv că Kovesi nu
vrea să spună dacă a fost la Cina lui Oprea şi că Lazăr nu vrea să pună
la dispoziţia Comisiei un dosar clasat ■ Încolţită, Codruţa Kovesi a se-
sizat Inspecţia Judiciară în legătură cu nişte declaraţii făcute de fostul
adjunct al lui Coldea, colonelul Dragomir, care incriminează relaţia
incestuoasă dintre DNA şi SRI ■ Apar informaţii conform cărora
Ţuţuianu s-ar fi întâlnit în secret cu Iohannis, cu o săptămână înainte
de episodul care a condus la demisia sa, pe motive de lipsă de comuni-
care. Cu Dragnea ■ Lui Ponta i se trag, treptat, toate preşurile de sub
picioare. A fost înlocuit cu Birchall la preşedinţia delegaţiei României
la Adunarea Parlamentară a OSCE ■ Mascaţii au dat buzna la reşedinţa
regală din Sibiu a suveranului tuciuriu Cioabă şi au reţinut-o pe Alteţa
Sa Sighişoara, pentru o evaziune fiscală de vreo cinci milioane de euro
cu plumb achiziţionat ilegal de la „producătorii” din Strehaia ■ Guru
Bivolaru a fost eliberat condiţionat (fără vreun protest din partea
procurorilor!) după doar doi din cei şase ani la care fusese condamnat
pentru un nevinovat sex cu o minoră devenită între timp majoră
■ Grindeanu mai e băgat în seamă doar de procurori, care l-au invitat
la o cafea, la DNA. N-a vrut să-i spună curiosului Oanţă de la PRO TV
care a fost motivul, dar acesta, perspicace, bănuieşte că ar fi vorba de
un dosar cu retrocedări ilegale de imobile din centrul Timişoarei către
mafia ţigănească, pe când era el viceprimar ■ În disperată căutare de
bani, organele statului s-au pus pe capul agenţilor de schimb valutar
iranieni, de la care au confiscat un milion de euro ai negustorilor chinezi
din Dragonul Roşu ■ A avut loc, în sfârşit, rectificarea bugetară. Pozi-
tivă, nu cum speculau gurile rele de la Consiliul Fiscal. Ca deobicei
s-au tăiat bani de la investiţii şi s-au dat la plata salariilor bugetarilor
■ Evenimentul zilei l-a constituit corecţia fizică pe care sociologul Mirel
Palada i-a aplicat-o vicepreşedintelui Senatului, useristul Goţiu (cel care
mânca din coşurile de gunoi), ca răspuns la insulta de „nesimţit” pe care
acesta i-a adus-o în direct, la o emisiune de la B1 TV ■ Replica lui
Palada a avut loc însă în pauza de publicitate ■ Deşi nu recunosc, nu
puţini au fost cei care, cunoscându-l pe Goţiu, au apreciat acţiunea



sociologului. Dar cum nu este „corect politic” să recunoşti aşa ceva...
■ Spre regretul victimei, pumnul primit direct în simpatica sa figură nu
a lăsat urme vizibile, pentru a putea fi exploatate mediatic ■ Reţinut la
rândul său de mascaţii care au descins la palatul regal din Sibiu, regele
Cioabă a fost pus în libertate sub control judiciar în dosarul în care este
investigată prima doamnă Sighişoara, pentru evaziune fiscală. Din
dragoste pentru consoartă, alteţa sa ar fi luat asupră-i vinovăţia
■ Menţionînd în discursul său despre starea Uniunii necesitatea aderării
Romîniei la Schengen, Juncker ne-a făcut mai mult rău decât bine. Pre-
mierii austriac şi olandez au recţionat cu promptitudine respingând
ideea pe motiv că şi aşa sunt destule probleme, ca să mai venim şi noi
cu corupţia noastră ■ Procuroarea Moraru Iorga a făcut o dezvăluire şo-
cantă: Codruţa Kovesi nu ar fi luat în considerare un denunţ al lui Dinu
Pescariu la adresa „unui fost premier” pentru trafic de influenţă. Se
bănuieşte că ar fi vorba despre Emil Boc ■ În sfârşit am scăpat de
Daum. Federaţia i-a comunicat decizia de reziliere a contractului - cu
plata daunelor prevăzute de acesta, pe care însă nu le ştie decât Burleanu
■ Încă 16 bani pe litrul de benzină de la miezul nopţii de joi spre vineri.
Bugetul îşi ia partea leului ■ Ministrul Daea vrea să o convingă pe
colega sa de la „Muncă” să-i scutească pe agricultorii bugetari de
semnarea condicii. Au lucruri mai importante de făcut, mai ales acum,
în campanie ■ Unul dintre cei trei militari români atacaţi cu o maşină
capcană în apropiere de Kandahar, în Afganistan, a murit. Ceilalţi doi
sunt răniţi. Este cea de-a 28-a victimă românească pe teatrele de luptă
internaţionale (cu care, dealtfel, noi nu avem nici o treabă...) ■ La scurtă
vreme după ce şi-a serbat centenarul, liderul liberal Mircea Ionescu
Quintus s-a petrecut dintre cei vii. Ia cu el şi capitolul controversat al
colaborării cu Securitatea, pe care nimeni n-a dorit să îl clarifice ■ Nicu
Dumitru - unul dintre cei patru corifei ai dosarului „Microsoft” - a fost
eliberat condiţionat. A fost primul care a dat banii înapoi ■ Europarla-
mentarii români susţin relocarea Agenţiei Medicamentului din Anglia
în România. E de mirare că au ajuns la un punct de vedere comun. Din
păcate, susţinerea lor nu face prea mulţi bani, atâta timp cât se pare că
suntem printre candidaţii care oferă cele mai proaste condiţii ■ Noi
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amănunte despre procurorul-terorist Negulescu de la Ploieşti, cel care
a pedepsit-o pe Andreea Cosma cu dosar penal şi control judiciar pentru
că nu-i răspundea la sentimente ■ Ministrul Cuc confirmă cu durere că
autostrada Bucureşti-Braşov se va face nu doar cu management, ci şi
cu bani de la Banca Mondială. Adio şpăgi! ■ Nu doar regele Cioabă
face evaziune fiscală, ci şi ruşii de la LukOil. Unul cu plumb, ceilalţi
fără plumb ■ Vreme splendidă la mare, unde cei care au tras deja
obloanele au ce regreta. La VOX MARIS din Costineşti locurile sunt
reţinute până la jumătatea lui octombrie ■ Relatările despre disputa ide-
ologică dintre Goţiu şi Palada sunt trase de păr. În sensul că sociologul
nu a apucat să-i tragă pumni senatorului, ambele sale mâini fiind înfipte
în coama leonină a victimei, care s-a apărat cu îndemânare blocîndu-l
pe agresor. De aceea acesta nici nu a putut prezenta dovezi indubitabile
ale daunelor suferite la fizionomie ■ Un vritabil uragan s-a dezlănţuit
asupra vestului ţării. A făcut victime omeneşti şi a produs pagube con-
siderabile. Întrucât previziunile meteorologilor spun că astfel de
fenomene vor fi tot mai frecvente, ar trebui să procedăm ca partenerii
noştri americani şi să le dăm nume. Acesta, fiind primul, ar trebui să
poarte numele de „Klaus”, pentru următoarele alcătuindu-se o listă de
aşteptare cu „Liviu”, „Călin”, „Codruţa” sau „Gabriela” ■ O victorie
de senzaţie au obţinut fetele din naţionala de tenis de masă la
Europenele din Luxemburg. Au învins în finală naţionala Germaniei
formată din chinezoaice naturalizate! ■ A fost rândul liberalilor să o în-
caseze de la pesedişti, după chelfăneala lui Goţiu. S-au înfruntat la o
nuntă „numărul 2” al social-democraţilor, Bădălău, şi un fost pemepist
fără număr, pe nume Marin Anton. Nici acesta, precum Goţiu, n-a putut
să dovedească agresiunea prin eventualele modificări fizionomice, deşi
s-a dus de îndată (n-a mai apucat nici să dea darul ) la IML. Logic, ar
trebui să urmeze un udemerist, dacă competiţia „Political Combat”se
rezumă doar la formaţiunile parlamentare. Sau un pemepist autentic
■ Dezvăluire senzaţională făcută de „bătutul” Goţiu, după repriza
Bădălău - Anton: ”Bădălău ne-a ameninţat şi pe mine şi pe Nicuşor cu
bătaia!”. Înseamnă că a fost nevoit să se mulţumească cu Anton, dacă
i-a luat-o Palada înainte ■ Nu e pentru cine se pregăteşte: ambasadorul
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Klemm s-a străduit din greu să-i aranjeze o întâlnire cu secretarul
Apărării american ghinionistului Ţuţuianu. Acum trebuie să se ducă de
mână cu necunoscutul Fifor, care s-ar putea să nici nu fie la curent cu
aranjamentele discutate de Iohannis cu fostul ministru în întâlnirea  se-
cretă de dinainte cu o săptămână de „eroarea de comunicare” ■ Oricum,
lucrurile mai pot fi puse la punct la Washington unde Iohannis şi Fifor
se vor afla în acelaşi timp. 

Săptămâna 38
(18 - 24 septembrie)

■ Apare, în reala sa amploare, dezastrul produs de vijelia vio-
lentă din vestul ţării. Se pare că IRMA a fost mai blândă cu americanii
decât acest fenomen nenumit încă (deşi s-au făcut propuneri în acest
sens) ■ Iohannis nu putea să scape ocazia ca înaintea decolării spre
Washington să mai tragă un bobârnac guvernului, care nu a fost în stare
să alerteze populaţia ■ „O să dăm o lege să nu bată vântul!” - a comen-
tat, sec, Tudose care a coordonat măsurile de intervenţie ■ Ultima
„soluţie” ar fi un sistem de alertare prin SMS, cerut insistent de opoziţie
şi promis cam într-o lună de Executiv ■ Se trage cu toată muniţia popu-
listă în meteorologi, deşi este evident că un fenomen de acest fel nu
putea fi anticipat la intensitatea pe care a căpătat-o ■ Cei 8 morţi şi 150
de răniţi sunt mai degrabă victimele împrejurărilor incontrolabile, decât
ale neglijenţei şi incompetenţei cuiva ■ Ponta a fost audiat timp de patru
ore la DNA. La ieşire a dat asigurări că nu a turnat - a spus doar ce ştia.
Bănuiţi pe ce subiect ■ Colonelul Dragomir va fi audiat de Comisia
parlamentară de control a SRI în legătură cu ultimele sale dezvăluiri.
Între care şi acelea despre „trustul de presă” al lui Coldea din care
făceau parte apostolii anticorupţiei Tapalagă, Turturică şi Matei ■ La
rândul său, Mitică Iliescu, fost director SPP, a arătat (pe facebook) cum
a pedepsit Maior opoziţia CCR faţă de legea „Big Brother”: l-a arestat
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pe Toni Greblă şi a făcut dosare altor doi judecători constituţionali
■ Băsescu lansează - tardiv şi oportunist, după cum îi este obiceiul - o
propunere perfect justificată: desfiinţarea „Academiei lui Oprea” care,
în realitate, nu este altceva decât un grup de interese oculte plătit de
stat, fără nici o relevanţă publică. „Academicienii” mai primesc şi o in-
demnizaţie consistentă fără să facă nimic pentru ea. Coautorul acestei
instituţii dubioase este fostul premier Ponta ■ Comisarul european
Corina Creţu a ajuns şi ea la concluzia că accesarea fondurilor europene
este blocată de o birocraţie autohtonă excesivă ■ Ministrul Mihai Fifor
vizitează America cu buzunarele pline: 5 miliarde de dolari puse la bă-
taie de Iohannis pentru a câştiga bunăvoinţa lui Trump, pentru achiziţii
de armament american ■ Lui Dragnea, Bădălan i s-a părut „cam moale”,
necum capabil să-l agreseze pe Anton. Dar - vorba lui Băsescu - o fi
făcut el ceva, o fi zis ceva, precum copilul de la mitingul de la
Ploieşti...■ Aflat la New York, la sesiunea ONU, Iohannis are întîlniri
şi covorbiri cu colegi din Uniune, cu care poate conversa şi la Bruxlles:
cu preşedinta Estoniei şi cu Donald Tusk ■ Creşterea alocaţiei pentru
copii, propusă de liberali, a fost respinsă de parlamentarii alianţei. Nu
că ei n-ar dori acest lucru, dar nu vor să se împăuneze alţii cu iniţiativa,
care figurează şi pe agenda lor. Ei având în plus ce n-au oamenii lui
Orban: sursa de finanţare a unei majorări de la 30 la 80 euro! Aşadar,
aveţi puţintică răbdare ■ Dragnea, deşi fumător, nu e de acord cu ini-
ţiativa parlamentară de modificare a legii „antifumat” propusă de 30 de
parlamentari, care ar dori să existe şi spaţii închise destinate fumătorilor.
Mai ales că vine iarna...■ Ministrul Mişa anunţă că se intenţionează o
„îngheţare” a salariilor, inclusiv la privaţi, pentru ca aceştia să nu poată
compensa transferul de CAS de la angajator la angajaţi prin reducerea
acestora ■ Coldea, în interviul său acordat unei agenţii „acreditate”,
spune că afirmaţiile colonelului Dragomir reprezintă „dezinformări”.
Şi cine poate şti mai bine ca el ce e aceea o dezinformare. Apropo:
mergând pe linia inaugurată de colega de „binom” în raporturile oficiale
cu mass media, nu recunoaşte nimic şi nu spune nimic. În afară de obiş-
nuitele banalităţi ■ Comisia de Cultură a respins raportul de activitate
al Televiziunii Române. Dacă plenul confirmă decizia, Consiliul de
Administraţie e demis, în frunte cu directoarea Irina Radu care tocmai
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se lăuda cu reducerea datoriilor, de parcă ar fi adus bani de acasă şi nu
i-ar fi primit de la Guvernul pe care reporterii săi îl înjură de zor
■ Comisarul european King, aflat în vizită în ţara noastră, a fost impre-
sionat de dotarea şi modul de lucru al Poliţiei de Frontieră, care ar jus-
tifica pe deplin includerea României în spaţiul Schengen. Din păcate,
nu depinde de ce-a văzut el, ci de ce au în cap (şi nu spun!) nemţii, olan-
dezii şi austriecii, care invocă refrenul corupţiei ■ Grăbită, vijelia
anunţată cu groază de autorităţi, a măturat scurt o parte din Capitală şi
s-a dus mai departe, nu înainte de a lăsa în urmă un mort şi cîţiva copaci
prăbuşiţi peste maşini ■ Isteria meteo s-a soldat cu o incredibilă
bulibăşeală urbană, oraşul fiind practic blocat de maşinile cu care oa-
menii s-au grăbit să se pună la adăpost în acelaşi interval orar, urmare
a apelurilor disperate ale primăriţei ■ Această mobilizare tembelă a gen-
erat un dezastru mai mare chiar decât fenomenul propriuzis şi a demon-
strat care sunt limitele şi riscurile prevenţiei catastrofelor naturale
■ Este al doilea episod de acest gen, după „Balena albastră” în care se
supralicitează un pericol, iar după furtuna de la Timişoara, botezată
„Klaus”, vijelia de la Bucureşti merită să poarte numele „Gabriela”
■ Singura persoană care şi-a păstrat calmul a fost Arafat, dar de data
asta nu l-a mai ascultat nimeni ■ Plângerea penală pe care intenţionează
să o facă primăriţa contra celor care au plusat pe internet nu are nici o
noimă, nefiind vorba de mari diferenţe ■ Liviu Dragnea dă asigurări că
că nu se pune problema, acum, a unei remanieri ministeriale, nici măcar
în cazul lui Pop ■ Purtătorul mesajului celor „2% din PIB”, ministrul
Fifor, a fost întâmpinat cu fast şi gardă de onoare de omologul său ameri-
can la vizita de la Pentagon ■ Conştient de miza vizitei, ambasadorul
Maior a dat şi el o recepţie fastuoasă în onoarea unui fost parlamentar
pe care, în ţară, nici nu-l băga în seamă ■ 70 de Ombudsmani şi
reprezentanţi s-au reunit la Bucureşti, la o Adunare Generală. Nu se ştie
dacă a fost invitat şi Grigore Cartianu, pe care Patriciu îl numise „un
fel de ombudsman” la Adevărul, când l-a decăzut din funcţia de con-
ducere pe care o deţinea în mod nemeritat ■ Leul înregistrează cel mai
scăzut curs al său din ultimii şase ani. E bine pentru exporturi, dar rău
pentru ratele la bancă ■ Oficiul Concurenţei intenţionează să-i ia la în-
trebări pe petrolişti ca să afle dacă nu cumva s-au înţeles să majoreze
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preţul la benzină înaintea introducerii accizei. Mai trebuiau oare să se
înţeleagă? ■ La recepţia oferită de Trump în onoarea şefilor de state
participanţi la Adunarea Generală ONU, doamna Carmen Iohannis a
purtat, în premieră, o rochie care îi acoperea genunchii. Ca să nu o facă
invidioasă pe Melania... ■ Iohannis a comis primul său gest de politică
externă care îl califică: a contramandat vizita programată în Ucraina în
această toamnă. I-a spus-o verde-n faţă lui Poroşenko, la New York: da-
torită Legii Educaţiei adoptate de parlamentul din Kiev prin care se des-
fiinţează învăţământul în limba română ■ Poroşenko ar fi rămas
„îngândurat” după această discuţie, dar e greu de crezut că ucrainienii
vor renunţa la o lege menită să-i lovească pe ruşi, chiar dacă face vic-
time colaterale în români ■ În discursul său din cadrul Adunării Gene-
rale ONU, preşedintele a exprimat dorinţa României de a candida la un
loc de membru nepermanent al Consiliului de Securitate în 2020 - 2021.
Ultima dată am avut această calitate în 1990/1991 când Aurel Dragoş
Munteanu a deţinut preşedinţia Consiliului şi a contribuit la realizarea
unui front comun (inclusiv Uniunea Sovietică) împotriva agresiunii
Irakului asupra Kuwaitului. Alte vremuri...■ Înghesuit de Tudose cu
întrebări încuietoare (gen „câte tulpini are vaccinul antigripal?”) Bodog
a fost nevoit să o demită pe directoarea din minister responsabilă cu
vaccinurile. Premierul i-a reproşat că „se joacă acelaşi film”, şi cu vac-
cinurile şi cu manualele, care se rezolvă în ultimul moment, sub pre-
siune şi cu costuri excesive ■ Circ total la Inspecţia Judiciară, unde un
membru şi-a înregistrat un coleg şi a făcut plângere penală datorită
presiunilor exercitate pentru a o scoate basma curată pe Kovesi. Lazăr
e consternat de situaţie, iar Toader bulversat ■ Tudose a dat asigurări
că judeţele lovite de ciclon vor primi bani pentru a repara ce se poate
repara. Cine va ţipa cel mai tare va primi şi cei mai mulţi bani ■ De
parcă defrişările ilegale nu erau suficiente, au mai venit şi cicloanele să
pună padurea la pământ. Au fost doborâţi 450.000 mc de lemn, cifră
care include şi ce se va mai tăia pe lângă ce a defrişat vremea ■ Dragnea
contraatacă din când în când şi se întreabă cum a reuşit ziaristul anti-
corupt Turturică să-şi facă o casă de 800.000 euro. Cum altfel decât
scriind articole? ■ Abia eliberat din puşcăria românească, Guru Bivolaru
este căutat de justiţia din Finlanda pentru fapte asemănătoare celor pen-
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tru care a ispăşit. A doua zi după eliberare a şters-o peste hotare
■ Vicepremierul Sevil Shhaideh a intrat pe uşa DNA ca invitată şi a
ieşit ca învinuită ■ În aceeaşi zi Parchetul Anticorupţie a solicitat per-
misiunea de a o cerceta pe Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Eu-
ropene ■ Ambele acţiuni vizează acelaşi dosar: „Belina”! In care mai
fuseseră audiaţi - deocamdată ca martori - Grindeanu şi Ponta ■ Este o
veritabilă criză - de guvern şi de partid - pentru că sunt deja trei porto-
folii care se vor vacanta şi care vor trebui ocupate, într-un moment în
care nimeni nu mai pare să-şi dorească asumarea unor responsabilităţi
cu consecinţe atât de penale, cum a dovedit-o chiar „Ordonanţa 13”,
cea de care procurorilor, vorba aceea, li s-a cam rupt ■ Tehnica utilizată
de DNA merge pe principiul că nimeni dintre cei ajunşi în prima linie
a politicii nu a trăit sub un clopot de sticlă, toţi au făcut concesii sau au
obţinut beneficii ilicite care pot fi puse în evidenţă la o cercetare mai
atentă şi mai dedicată, efectuată prin OUG ■ De la Washington, cel care
s-ar fi dorit a fi, dacă nu preşedinte - fie şi al PSD - măcar premier, dar
a trebuit să se mulţumească cu un mandat diplomatic, informează
poporul român că e hotărît să-şi apere reputaţia (care reputaţie?) în faţa
„avalanşei de minciuni” (care minciuni?). Una este probabil aceea că
ar fi fost prezent la „Cina lui Oprea”... ■ Primul zimbru sălbatic ajuns
în Germania a fost împuşcat! N-avea viză Schengen! ■ Statistica arată
că efectivele de bovine au scăzut cu 3,3%. După ce vedem şi auzim zilnic,
pe la TV şi în presă, numărul boilor pare să fi rămas acelaşi, dacă nu chiar
a sporit! ■ Deşi cu problemele spectrului remanierii generate de DNA, Drag-
nea a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe Viktor Orban, asigurându-l că prob-
lema Liceului Catolic din Tg Mureş se va rezolva. Iar Orban a fost de acord
să nu mai boicoteze intrarea noastră în OECD ■ S-a încheiat Festivalul
Enescu, în acelaşi anonimat în care s-a desfăşurat. Cu excepţia iubitorilor
muzicii (nu puţini străini) nimeni nu a părut prea interesat de un eveniment
de un asemenea calibru cultural. Cei mai indiferenţi au fost - ca deobicei -
politicienii ■ Comunicat MISA: Bivolaru n-a fugit! A plecat pur şi simplu
din ţară, pentru că acest lucru nu i-a fost interzis ■ Băsescu e contra! Anu-
larea vizitei lui Iohannis în Ucraina a fost o decizie pripită, atâta timp cât
Legea Educaţiei nu a fost promulgată ■ Avertismentul lui Tăriceanu: „Nu
vor reuşi să schimbe majoritatea şi actualul guvern!”. Cine? Cum cine?
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Săptămâna 39
(25 septembrie - 01 octombrie)

■ După ce s-au sfătuit şi au întors problema pe toate feţele în
weekend, pesediştii au ajuns la concluzia că Shhaideh şi Plumb nu tre-
buie să demisioneze, deşi împotriva lor a fost deschis un dosar de
corupţie ■ Motivul este că DNA comite un nou abuz, de genul celui al
anchetării Ordonanţei 13, iar Curtea Constituţională s-a pronunţat deja
în această speţă ■ Kovesi recunoaşte că în dosarul „Belina” DNA s-a
sesizat tot din oficiu ■ Ar fi vorba despre un conflict juridic între insti-
tuţii, spun şefii celor două Camere şi intenţionează să sesizeze din nou
Curtea ■ Deşi inculparea celor două ministrese apare ca o evidentă
reacţie adversă la presiunile din ultima vreme care au culminat cu „eva-
luarea” cerută de Toader şi cu ancheta Inspecţiei Judiciare, principalul
arbitru tace. Deşi părea un moment cît se poate de potrivit pentru a
arunca din nou anatema asupra Parlamentului şi Guvernului, Iohannis
nu spune (încă) nimic ■ Nu spune nici Toader, ceea ce face ca unii
pesedişti să ceară demisia acestuia ■ Coincidenţă sau nu, astăzi In-
specţia Judiciară a anunţat că şefa DNA este cercetată disciplinar ■ Ca
răspuns, Kovesi îl „toarnă” pe şeful Inspecţiei că ar fi mason ■ Ghiţă a
fost achitat în dosarul ASESOFT, în care procurorii ceruseră 10 ani
■ În schimb Şova fost condamnat la 3 ani cu executare. Ambele sentinţe
pot şi vor fi atacate cu recurs ■ „Sfinxul de la Cotroceni” a căpătat glas
şi incită la „răscoală civică”, după modelul TFL de la Ordonanţa 13
■ Iohannis este, în continuare, foarte mulţumit de activitatea DNA şi
de „performanţele” sale (gen „Portocală”) şi consideră că ar fi o mare
greşeală să nu mai numească el procurorii generali, iar operaţiunea să
fie lăsată pe mâna factorului „politic”(el considerându-se - nu se ştie
din ce motive - apolitic!) ■ CCR amână decizia privind conflictul de
natură constituţională dintre Parlament şi Ministerul Public ■ Spre
stupoarea Codruţei Kovesi ministrul Toader se „antepronunţă” asupra
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speciei din dosarul „Belina”, subliniind că nu e treaba procurorilor să
ancheteze Hotărâri de Guvern, ci a judecătorului de contencios admi-
nistrativ ■ Decizia PSD de a nu accepta demisia lui Shhaideh şi Plumb
oferă muniţie „opoziţiei” conduse de preşedinte şi tefeliştilor în pană
de motive de protest ■ Pe de altă parte, dacă cele două ministrese ar fi
demisionat, însemna că Guvernul acceptă imixtiunea DNA în operaţi-
unile sale ■ Două întâmplări sugereează faptul că Dragnea a cam scăpat
hăţurile guvernării din mâini: comisia condusă de disidentul Teodoro-
vici a respins majorarea accizei la combustibili, iar splitarea TVA a fost
restrânsă doar la firmele care lucrează cu statul ■ Golul din buget se
vede deja cu ochiul liber ■ Ungaria avertizează franc Ucraina că se va
opune aderării sale la UE din cauza legii Invăţământului. Noi ne mulţu-
mim, deocamdată, cu anularea vizitei lui Iohannis... ■ Comisia Euro-
peană a cerut, marţi, oficial aderarea României şi Bulgariei la Schengen.
Solicitarea vine după anunţul deja făcut în discursul despre starea Uni-
unii al preşedintelui Juncker şi este puţin probabil ca în doar cîteva zile
oponenţii tradiţionali - Germania, Olanda şi Finlanda - să-şi fi schimbat
opţiunile. Noi, oricum, nu trăgeam nădejdea să se întâmple mai devreme
de 2019, când vom deţine preşedinţia Uniunii ■ „Este nevoie de o im-
plicare civică maximă!” spune Iohannis, tot mai conştient de faptul că
nu-şi poate pune vreo speranţă în opoziţia politică şi că unica resursă
pe care o poate exploata pe fondul problemelor pe care le are Puterea
este masa ...tinerilor frumoşi şi liberi, care au cam lâncezit în ultima
vreme ■ Drept care i-a convocat prin ordin pe unitate la Cotroceni, unde
i-a lăsat să se sfătuiască cu consilierii săi, pentru a porni lupta împotriva
„celor care atacă justiţia”, el având alte treburi ■ Draga de justiţie, mai
plăpândă ca oricând şi expusă unor încercări care vin din interior.
Mihaela Iorga, procuroarea pe care Kovesi a exclus-o pentru tupeul de
a fi înregistrat nişte afirmaţii de-ale ei mai puţin juste, la o reuniune de
breaslă, a fost repusă în drepturi de Curtea de Apel. Iar acum Codruţa
trebuie să-i dea de lucru, decizia fiind executorie ■ Sandu-Relaxa, fostul
ministru al Telecomunicaţiilor s-a săturat să îndure de unul singur
efectele mega-şpăgii de la Microsoft şi îi denunţă în bloc pe Băsescu,



Boc, Stolojan, Udrea, după principiul „după mine potopul!” ■ La Par-
lament s-au mai înfiinţat două comisii de investigare, a ANRE şi a
Arhivei SIPA. Încet, dar sigur, parlamentarilor nu le mai rămâne timp
să facă şi legi ■ Guvernul a aprobat plăţi de 1,8 miliarde euro către
agricultorii pe care Daea i-a făcut să-şi depună la timp cererile. Pe 16
octombrie încep plăţile, din bani de la buget, fondurile de la Uniune ur-
mând să fie virate ulterior ■ Ne-am pricopsit cu încă trei avioane de
luptă F 16, la mâna a doua, de la portughezi. Următoarele 36 le vom
lua direct de la americani, după cum i-am promis unchiului Donald, din
binecuvântatul procent de 2% ■ TVR s-a căptuşit cu o secretară -
director general. Tot la mâna a doua - de la Adrian Sârbu ■ Dragnea
rămăsese cu impresia că preşedintele s-a întors din America din vacanţă,
nu de la muncă. Asta a fost altădată...■ S-a pogorât Duhul Sfânt să ne
dea sfaturi, nouă, păcătoşilor! - a exclamat Tăriceanu după ce preşe-
dintele i-a mustrat pe adversarii anticorupţiei că sapă la temelia
democraţiei, acuzându-l că face acelaşi lucru demonizând Parlamentul
şi Guvernul ■ Duhul Sfânt a considerat că este sub demnitatea sa să
răspundă şi a lăsat-o pe reprezentanta sa printre muritori (zisa Puşcalău
Dobrovolschi) să-l certe pe preşedintele Senatului ■ Care s-a făcut vi-
novat de a nu fi sesizat scumpirea benzinei la pompă, deşi e automobilist
cu vechime. Dar, ce contează 40 de bani la litru pentru o leafă de par-
lamentar cu funcţie? Sau pentru un (fost) dealer auto? ■ CSM a luat la
puricat propunerile ministrului Justiţiei de modificări ale Codului de
Procedură şi a dat aviz (consultativ) negativ. A cântărit votul procurori-
lor, care au respins in corpore modificările ■ Deşi membru de drept al
Consiliului, Toader nu a participat („Ştiam dinainte rezultatul!”) la dez-
batere. Dar şi-a exprimat opinia că votul se datorează dorinţei de con-
servare a privilegiilor magistraţilor ■ Din turnul său de fildeş, Iohannis
s-a pronunţat în sensul că, deşi consultativ, Parlamentul şi Guvernul nu
au cum să ignore votul acesta care îi răpeşte şi lui privilegiul de a numi
şefii de parchete prin care îi hăituieşte pe corupţi ■ Aşa cum n-a sesizat
scumpirea benzinei, Tăriceanu n-a observat nici creşterea dobânzii la
credite, de la 0,68 la 1,46%. Un motiv ar fi că el nu are credite ci doar
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debite ■ Spre surprinderea generală ( se credea că Guvernul nu mai are
bani), Ministerul Mediului a suplimentat (la presiunea dealerilor) pro-
gramul RABLA cu 25 milioane lei - echivalentul a 4000 de tichete
■ După model guvernamental, Consiliul General a făcut o rectificare
bugetară prin care au fost tăiaţi bani de la investiţii în favoarea
viitoarelor lefuri ale funcţionarilor din companiile pe care le va înfiinţa
Primăria ■ Angajaţii Agenţiei Medicamentului de la Londra nu vor nici
în ruptul capului să se mute la Bucureşti, chiar dacă aici viaţa e mai ief-
tină. Nici ei, nici migranţii! De ce oare? ■ Din antologia zicerilor memo-
rabile: „E mai bine să ne pregătim decât să nu ne pregătim!” (Iohannis
- după modelul Hagi : „Să fie bine, ca să nu fie rău!”) ■ Un soi de neli-
nişte vecină cu anxietatea i-a cuprins pe principalii adversari ai re-
formelor din justiţie propuse de Guvern ■ De la Summit-ul digital de
la Tallin, Iohannis arată cu degetul spre inamicii anticorupţiei şi con-
sideră că „nu se poate trece peste avizul negativ al CSM-ului” ■ Ar fi,
zice domnia sa, vorba despre o „reformă a sistemului împotriva sis-
temului” - confirmând fără să vrea zicala cu gura păcătosului care ade-
văr grăieşte - dacă admitem ideea că SISTEMUL este acela despre a
cărui „dictatură sub acoperire” se tot vorbeşte de o bună bucată de
vreme ■ Ambasadorul Klemm recunoaşte că n-are studii juridice ( cum
a sesizat Toader) dar că, economist fiind, poate să judece lucrurile din
această perspectivă, care i-ar indica faptul că progresele făcute de
România în domeniul justiţiei şi anticorupţiei ar putea fi trase înapoi de
modificările Codului de procedură ■ În faţa acestor veritabile ultima-
tumuri, coaliţia de la guvernare a hotărât, la Suceviţa, să meargă înainte
cu proiectul lui Toader şi să lase deciziile la latitudinea Parlamentului,
considerând că această modalitate este cea mai democratică cu putinţă
- oricum, mai mult decât renunţarea la modificări prin veto-ul procuro-
rilor din CSM ■ Fermitatea ministrului Toader, care nu s-a lăsat impre-
sionat de presiunile făcute de Klemm, începe să coaguleze o percepţie
potrivit căreia ar putea deveni un concurent valabil pentru Iohannis la
următorul scrutin prezidenţial ■ După gafele în serie făcute în legătură
cu preţul benzinei şi cu creşterea dobânzilor la împrumuturi în lei,
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Tăriceanu se întoarce spre „prietenul” său de la Cotroceni, căruia îi tri-
mite o „scrisoare deschisă” în care îl suspectează că ar fi îngrijorat de
soarta românilor doar când îi convine şi poate să critice guvernul şi par-
lamentul ■ Tudose reproşează Băncii Naţionale că nu reuşeşte să con-
troleze cursul leului şi că-l lasă pe consilierul Vasilescu să vorbească
ce-i trece prin cap ■ Decizia luată de alianţă de a trimite în Parlament
proiectul justiţiei va îngrijora, probabil, şi mai mult executivul american
şi pe preşedintele Trump personal - după cum ne dă de înţeles am-
basadorul Klemm, care nu suflă nici un cuvânt despre acuzaţiile din
denunţul lui Sandu privitoare la traficul de influenţă al predecesorilor
săi Taubmann şi Gitenstein, în afacerea MICROSOFT ■ Dealtfel,
Sandu, dezamăgit de lipsa de interes pe care o arată DNA faţă de datele
oferite de el, a sesizat Departamentul de Stat...

Săptămâna 40
(02 - 08 octombrie)

■ La început de an universitar, ministrul Pop a urat studenţilor (în
stilul său inconfundabil, de profesor de matematică!) un viitor mai bun
decât...cel prezent! ■ Viitorul-prezent nu este, într-adevăr, prea grozav:
doar unul din patru studenţi are loc în cămin, iar un sfert dintre cei care
intră în facultate o abandonează ■ Ciufulit de briza mării, în Piaţa Ovidiu
din Constanţa, preşedintele Iohannis a ţinut un discurs polemic în care
le-a vorbit studenţilor despre plagiate şi despre odioşii politicieni care se
pretează la aşa ceva. Ca să nu cadă în păcat (probabil) el nu şi-a agăţat la
rever titlul de doctor. I-a ajuns cel de profesor ■ Guvernul şi alianţa au
bănuiala că BNR trădează programul de guvernare. Altfel nu se explică de
ce, scăpat din lanţul supravegherii, ROBOR-ul creşte ca Făt Frumos din
poveste, băgând groaza în nefericiţii cu credite. Există intenţia ca Isărescu
să fie chemat la raport, Dragnea afirmând că îşi doreşte o „relaţie corectă”
cu sistemul bancar. Cu o condiţie...■ Tot mai multe voci se exprimă în sen-
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sul că guvernatorul stă de prea mult timp în fotoliul său şi că traiul bun i-
a cam slăbit reflexele şi vigilenţa bancară ■ Şeful PSD suspectează o
manieră ilicită şi din partea benzinarilor care profită cu neruşinare de nevi-
novata acciză ca să mărească artificial preţul combustibililor vânduţi
românilor ■ Propune de aceea o anchetă pe care să o facă, bineînţeles, o
comisie parlamentară, pentru că în alţii nu mai are încredere ■ Moment
triumfal pentru ministrul Coock. Pardon, Cuc. A fost semnat contractul
pentru Lotul 5 al autostrăzii Comarnic - Braşov! Aţi citit bine: autostrada
aia pentru care până acum s-au reziliat trei contracte ferme. E drept că lotul
ăsta nu măsoară decât vreo 6 km, dar orice trebuie să aibe un început. E
bun şi ăsta, mai ales că, dacă se face (nu se ştie niciodată!) ministrul şi-l
va putea trece în CV! ■ S-a rupt coada de la Muzeul Naţional! Coada
lupoaicei din braţele lui Traian (celălat, nu Băsescu) cel de pe scările
muzeului. A fost ruptă - nu se ştie cum şi de cine (primăriţa Pandele
bănuieşte o mână criminală, de-a opoziţiei), dar a rămas lângă statuie şi va
putea fi lipită la locul ei ■ În Dobrogea, în prezenţa premierilor român şi
bulgar, s-a deschis un nou punct de trecere a frontierei, la care s-a lucrat
mai bine de cinci ani. Acesta corespunde prevederilor Schengen, dar dacă
- aşa cum este convins Tudose - vom întra în spaţiu în 2019, el va fi complet
inutil! ■ În şedinţa comună a guvernelor român şi bulgar de la Varna pre-
mierul nostru a pus degetul pe rana care ne doare: România şi Bulgaria
sunt condamnate să fie împreună! Deocamdată în afara Schengen - deşi
faţă de restul majorităţii ţărilor membre, pe la noi au intrat în Europa cei
mai puţini migranţi ■ După trei refuzuri Codruţa Kovesi va fi obligată să
se prezinte în faţa comisiei parlamentare pe care a sfidat-o - spune Curtea
Constituţională. Şefa Comisiei afirmă însă că se cunoaşte cu dovezi faptul
că fosta procuroare generală a participat la celebra cină a lui Oprea din
2009, aşa că audierea sa rămâne doar o chestie de orgoliu parlamentar
■ Un fost ziarist care venise, ca să se distreze, la procesul lui Dragnea de
la Înalta Curte zornăind nişte cătuşe a fost înghesuit de nişte bodyguarzi
voluntari care l-au adus într-o stare de plâns. La propriu! ■ Coincidenţă
sau ghinion - cum spunea chiar Isărescu - minstrul de Finanţe Mişa a par-
ticipat (în premieră absolută - nu s-a mai întâmplat până acum ca premierul
să-şi trimită un emisar de acest calibru la reuniunea beneriştilor ) la şedinţa

şaptezile / 209



210 /  AMOS News

în care guvernatorul a dat asigurări că infamul ROBOR nu va trece de 2%
până la sfârşitul anului, dar şi că în nici un caz nu va reveni la ce a fost
■ Cică de vină pentru necazul celor 5 milioane de români cu credite ar fi
„confiscarea” dividendelor companiilor de stat de către Guvern ■ Senatorii
nu au fost de acord cu ridicarea imunităţii parlamentare a ministrului Ilie,
ca să-l poată cerceta Codruţa. Ar fi fost de mirare să fie dat pe mâna DNA,
atâta timp cât regulamentele în vigoare ale Parlamentului permit să nu
■ Scumpirea gazelor s-a amânat pentru 1 noiembrie. Ameninţaţi cu o
investigaţie parlamentară, şefii de la ANRE au dat înapoi, motivând că
urmează nişte modificări legislative ■ S-a reluat de la capăt - la fel ca în
cazul lui Dragnea - procesul de...nesinceritate al lui Tăriceanu. Şeful Sena-
tului motivează că n-a fost implicat în afacerea Fermei Băneasa, „retroce-
dată” prinţului Pol, prin faptul că el este fan al casei regale şi că l-a făcut
pe acesta „bastard” ■ Alarmă dată de ecologişti: două vidre din parcul
Văcăreşti care au traversat prin loc nesemnalizat şi fără să se asigure, au
fost călcate de maşini. S-ar impune de urgenţă construcţia unui pasaj sau
a unui tunel peste sau sub Splai! ■ Şocul emoţional al zilei a fost reprezen-
tat de chemarea la audieri de către DNA Ploieşti ( fieful lui Portocală!) a
unei martore de 87 de ani! Bunica Anei Maria Pătru, fosta şefă a Autorităţii
Electorale Centrale, acuzată de luare de mită ■ În instanţă, martora nu a
făcut nici o declaraţie (în legătură cu banii cu care a cumpărat o proprietate,
despre care procurorii bănuiesc că ar fi provenit din mită), dar la ieşire
şi-a exprimat dorinţa de a o vedea pe Codruţa la puşcărie ■ Ura! ROBOR
a făcut un pas înapoi. Un pas mic ( de la 1,80 la 1,79%) pentru debitori,
dar unul mare pentru bancheri. A fost suficient ca ministrul Mişa să meargă
la BNR şi să se zbârlească puţin din partea Guvernului, pentru ca Isărescu
să deschidă robinetul lichidităţilor de care ducea lipsă piaţa ■ Premierul
Tudose a dezlegat misterul scumpirii carburanţilor: fenomenele meteoro-
logice! Şi noi care credeam că e din cauza accizei...■ Ne apropiem mili-
metric de spaţiul Schengen. Comisia Europeană a votat pentru ca România
să aibe acces la sistemul de informaţii privind vizele ■ Guvernul nu renunţă
nici în ruptul capului la trecerea CAS în contul angajaţilor. E dispus să dis-
cute, chiar să negocieze, dar nu să şi schimbe ceva. Vom vorbi, poate, de
nişte compensaţii - a admis Tudose...■ În prezenţa prinţesei Stephanie, în



parcul Circului a fost dezvelit monumentul dedicat suveranului de Monaco,
Rainier al III-lea. A costat 1,8 milioane de euro, bani româneşti, din bugetul
primăriei, alocaţi în semn de recunoştinţă faţă de promotorul Festivalului
Internaţional de Circ la care am participat şi noi de câteva ori, când mai
aveam aşa ceva ■ Ministrul Fifor a primit vizita ambasadorului Klemm.
S-a convorbit pe teme PATRIOTice ■ Dacă despre Cina lui Oprea nu prea
mai are ce noutăţi să aducă ( s-a stabilit că a fost acolo!) Codruţa Kovesiva
fi invitată - şi nu va mai putea să refuze - la comisia care investighează
situaţia Arhivei SIPA ■ După şapte înfrîngeri, Simona Halep a reuşit, în
sfârşit, să o învingă pe Şarapova. E drept că aceasta nu prea mai este ce
era înainte de suspendarea pentru dopaj ■ Se întâmplă mereu, chiar şi la
minele care se închid: la Lupeni, trei mineri au rămas blocaţi de o prăbuşire
a plafonului galeriei, la o adâncime de 500 m şi la o distanţă de 1500 m.
Se comunică cu ei prin lovituri în metale, iar echipele de salvare înaintează
cu un metru pe oră ■ Ministrul Toma Petcu a promis că nu pleacă de acolo
până când nu sunt salvaţi ■ Statistica spune că România este singura ţară
din Europa în care s-au scumpit carburanţii. Asta ar însemna că uraganele
din Atlantic ne-au afectat în mod selectiv. Bineînţeles că acciza - aşa cum
ne asigură Tudose - nu a avut nici o influenţă ■ Ziua Educaţiei s-a sărbătorit
diferenţiat: în Capitală şi două judeţe ca zi liberă, în rest prin activităţi com-
plementare ■ Ministrul Pop a dat o veste bună editorilor de manuale alter-
native: are presimţirea că mandatul său se apropie de final. Are deja şase
luni în funcţie, care este media predecesorilor săi ■ Directorul Hellvig dă
de ştire că SRI va preda toate dosarele aflate în custodia sa către CNSAS.
Era şi timpul, mai ales că şi generalul Vlad a încetat din viaţă ■ Raportul
redactat de Inspecţia Judiciară după controlul efectuat la DNA menţionează
faptul că Codruţa Kovesi a obstrucţionat verificările. Nu că s-ar face
vinovată de ceva ■ „Interlopul” care l-ar fi agresat pe „fostul jurnalist” care
agita nişte cătuşe la Curtea Supremă este, de fapt, un fost sportiv şi body-
guard profesionist şi s-a aflat la locul faptei din proprie iniţiativă ■ Banca
Naţională a dat 51 mii lei pe Arena Progresul din Cotroceni, unde s-au
jucat meciuri celebre din Cupa Davis şi ar vrea să o vândă cu 35. Milioane
de euro! Nu prea sunt cumpărători, iar Ţiriac ameninţă că dacă problema
arenei ( care este închisă de pompieri) nu se rezolvă până la sfârşitul anului
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Turneul „Ţiriac - Năstase” va rămâne definitiv la Budapesta ■ Se fac
pregătiri intense la Palatul Parlamentului pentru reuniunea Adunării Par-
lamentare a NATO care se deschide vineri. S-au cheltuit 10 milioane lei
din bugetele Camerelor pentru a se face şederea celor peste o mie de
participanţi cît mai agreabilă ■ Ce nu face omul ca să-şi vândă marfa:
ambasadorul Klemm zice că „un atac aerian asupra României este mult
mai probabil decât un atac la frontieră”. Iar un atac aerian nu poate fi con-
tracarat, desigur, decât cu rachete PATRIOT - oricât ar costa acestea ■ Am-
basadorul nu spune însă şi cine ne-ar putea ataca aerian. Probabil coreenii
din Nord ■ Nu trebuie să ne bazăm doar pe rachete - oricum, va mai dura
până când le achităm. Avem deja o întreagă escadrilă de avioane F 16 (ul-
timele trei au fost primite cu flori, precum trupele sovietice eliberatoare în
44, aduse din Portugalia, unde şi-au trăit prima tinereţe) gata să intervină
în cazul atacurilor prezise de ES Klemm ■ Dragnea îşi mărturiseşte frus-
trarea: „Noi mărim salariile, iar cei care primesc salarii mărite protestează!”
■ Ministrul Mişa - om care mai mult tace decât vorbeşte - dă asigurări că
transferul contribuţiilor nu afectează ceea ce primeşte angajatul, dar sindi-
caliştii nu îl cred pe cuvânt ■ Se bănuieşte - pentru că numeni de la putere
nu o spune clar - că motivul pentru care guvernul ţine cu dinţii de această
prevedere este că dacă aceasta nu se face, nu se vor putea majora salariile
la anul, din lipsă de bani ■ După doi ani de la accident Gabriel Oprea a
fost invitat de procurori pentru a da declaraţii despre modul în care şi-a
pierdut viaţa poliţistul Gigină. „Am spus adevărul: sunt nevinovat!”. Fostul
vicepremier a ieşit de la audiere cu calitatea de suspect şi va fi trimis în
judecată ■ Doar doi dintre cei trei mineri surprinşi în subteran de prăbuşirea
tavanului unei galerii - din cauza stâlpilor fragili - au putut fi salvaţi. Unul
dintre ei a murit în spital, având organele interne strivite” ■ Ministrul Petcu
declara la Lupeni: „Există bani pentru înlocuirea stâlpilor din galerii!” Dar
nu s-a făcut nimic până la accident! ■ Face vâlvă „taxa pe coteţ” pentru
care pledează Vosganian. Este o nouă ispravă de tot hazul, după celebra
demonstraţie a taxei de primă înmatriculare de pe când era ministrul de
Finanţe al lui Tăriceanu ■ DNA critică sever raportul Inspecţiei Judiciare:
„O prezentare trunchiată, scoasă din context!”. Cum „care context”? Cel
al preşedintelui Iohannis: „Sunt foarte mulţumit de activitatea DNA!”
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■ Simonei Halep îi prieşte China. După Şarapova, a învins-o şi pe Kasat-
kina. În semifinale va întâlni tot o rusoaică - Ostapenko. Pe care, dacă o
învinge, trece pe primul loc în clasamentul WTA ■ Simona Halep a trecut
pe primul loc în clasamentul WTA după ce a învins-o pe Ostapenko în
semifinale. Dar s-a împotmolit în finală, în faţa franţuzoaicei Caroline
Garcia, care a învins-o în două seturi ■ Lucrările Adunării Parlamentare
NATO de la Bucureşti au avut un moment delicat. Ministrul Apărării, Fifor
ar fi pomenit în discursul său ceva despre un „Schengen militar” (opţiune
justificată, pe fond - când e să treci frontierele cu tancul, nu cu autoturis-
mul) dar s-a ajuns la concluzia oportună că a fost o greşeală de traducere
a agenţiei care a difuzat discursul. „Erorile de comunicare” se ţin scai de
miniştrii Apărării! ■ Tot la Adunarea Parlamentară Meleşcanu a vorbit de
„funie în casa spânzuratului”, afirmând că este ilegal să se decidă frag-
mentarea unei ţări fără negocieri cu guvernul! Atunci când NATO a atacat
Iugoslavia şi a separat prin forţă Kossovo, nu au avut loc nici un fel de ne-
gocieri. Dar atunci era vorba despre Miloşevici...■ La Sinaia Ludovic
Orban a declarat război PSD. Unul cam mare pentru un partid atît de mic.
Şi cam imprudent dacă până la declanşarea lui PSD-ul plăteşte rachetele
PATRIOT. Iar liberalii nu dispun de aviaţia despre care vorbea ambasadorul
Klemm atunci când prevedea atacuri aeriene ■ „Protestul spontan”cu că-
tuşe împotriva lui Dragnea, de la Înalta Curte, a fost minuţios programat
şi derulat de către jurnaliştii „interlopi” care nu au prevăzut şi o reacţie din
partea taberei adverse, ce l-a făcut să verse lacrimi de durere pe unul dintre
ei. O dovedesc înregistrările făcute la faţa locului de către „victime” ■ Re-
marcabilul - de argumentat - interviu acordat de catre preşedintele Curţii
Constituţionale, Valer Dorneanu, canalului B1 TV a clarificat câteva dintre
„legendele” din jurul „pumnului în gura” Liviei Stanciu, care nu şi-a putut
difuza opiniile divergente în problema pragului valoric pentru abuzul în
serviciu, din cauza „cenzurii” interne de la Curte. Dorneanu a precizat ceea
ce mulţi nu băgaseră de seamă: că în Codul Penal figurează două tipuri de
abuz în serviciu. Cel „domestic”, care se referă la obligaţii de serviciu şi
nu implică încălcarea legii şi cel legat de acte de corupţie. Pragul cu pricina
se referea la primul, dar madam Stanciu lăsase să se înţeleagă, cu schepsis,
că ar fi fost vorba de corupţie...
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Sindromul Bel ina

Vict imă colaterală



Săptămâna 41
(09 - 15 octombrie)

■Adunarea parlamentară NATO l-a adus la Bucureşti pe însuşi
secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, care s-a întâlnit cu preşe-
dintele Iohannis şi cu gazdele reuniunii - Dragnea şi Tăriceanu ■ În dis-
cursul său, Iohannis le-a bătut obrazul parlamentarilor din ţările care
nu s-au simţit să urmeze modelul românesc şi să cheltuiască 2% din
PIB pentru înarmare ■ Pentru unii sunt prea mulţi bani (corespunzător
PIB-urilor mai mari) iar alţii pot să-şi producă singuri armamentul, fără
să-l mai cumpere de la Trump ■ România este un model şi prin faptul
că nu s-a pretat (precum polonezii) la meschinăria de a condiţiona achi-
ziţia rachetelor Patriot de offsetul prin care s-ar fi putut reduce costurile,
producând componente sau asigurând mentenanţă ■ Plătim cash, vreo
patru miliarde, pentru că nu putem face altceva atâta timp cât Boc, în
2010, a modificat legea care condiţiona achiziţiile de armament de con-
tracte de offset ■ Din chestia asta cu rachetele reiese şi un lucru bun,
pe care Stoltenberg a ţinut să-l sublinieze: România este un stat esenţial
al alianţei pentru zona apărării balistice! ■ Chiar dacă americanii au
decis să nu mai investească nici un dolar la Deveselu, ceea ce deja există
acolo e de natură să-i facă pe ruşi să se gândească de două ori înainte
să lanseze atacurile aeriene despre care ne vorbea ambasadorul Klemm
■ Vigilentul diplomat american a mai descoperit o vulnerabilitate
românească: atacarea, în presă, sau de către politicieni a multi-
naţionalelor, în special cele americane, sub pretextul că şi-ar transfera
profiturile şi n-ar plăti taxele datorate statului gazdă ■ Asta ar putea să
fie - dacă nu chiar este - o influenţă nocivă a Rusiei! ■ Cu care - crede
Iohannis, pe post de ideolog al alianţei - trebuie să avem dialog, dar de
pe o poziţie puternică ■ Tot el atenţionează Bruxellesul că programele
UE sunt complementare cu ale NATO. Nu trebuie să existe o alternativă
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militară europeană la NATO! Se aude, Merkel, Macron? ■ Se vorbeşte
(în şoaptă) că ar fi niscai tensiuni la vârful Puterii. Generate de faptul
că sesizarea Curţii Constituţionale pe tema conflictului instituţional în
cazul Dosarului Belina, pe care iniţial ar fi trebuit să o facă Toader sau
Tudose, dar care s-au derobat elegant, ar fi fost trecută în contul lui
Tăriceanu, care nici el nu se înghesuie, aşteptând probabil vreo ofertă
concretă, la schimb, din partea colegului de cameră. Cel direct interesat
■ Evident că Dragnea neagă: ce conflict? Între cine şi cine? ■ Printre
comentatori s-a dus vestea că, impresionat de un sondaj al lui Pieleanu,
Tudose ar vrea să se retragă. Sau măcar să renunţe la vreo doi dintre
miniştrii cu care nu se potriveşte la caracter ■ Fiori reci îi trec pe şira
spinării pe pesedişti: în Jihadul anunţat de Orban se va implica, cu toate
resursele, şi Geoană! Dacă îl mai capacitează şi pe Ponta, e de rău!
■ În loc de post-scriptum: grava problemă a crizei de forţă de muncă
primeşte rezolvări şocante: trei ciobani, disperaţi că n-au cu cine să-şi
îngrijească turmele, au răpit mai multe persoane pe care le-au ţinut în
captivitate ca să-i ajute la treabă...■ FMI a rectificat - în sus - estimarea
evoluţiei economiei româneşti, de la 4,2 la 5,5%. Înseamnă că
aceasta...duduie, vorba lui Tăriceanu de acum 10 ani ■ Tudose anunţă
cu mândrie patriotică faptul că s-a dat gata şi bugetul pe 2018, care
prevede un deficit de 2,96 - 2,97%, ceea ce se înscrie în limita prevăzută
de angajamentul comunitar ■ Ar fi motive de bucurie, dacă derapajele
politicului nu ar stârni îngrijorare ■ Ceea ce se bănuia de vreo trei zile,
mai precis de la sondajul Avangarde, care semnala o prăbuşire a încre-
derii în Guvern, a prins contur la începutul de săptămână ■ Nu e pace
sub măslinii Puterii, iar semnalul nemulţumirilor îl dă chiar premierul,
care „dă din casă” pe la TV cum că menajul său cu cel care l-a făcut ce
este, adică şef peste Guvern, nu este „în cel mai fericit moment al său”
■ Ceea ce ar însemna - mai spune el, cu amărăciunea nevestei abuzate
psihic de un soţ prea autoritar - că „cineva trebuie să plece acasă”
■ Cine? Păi Dragnea nu prea are cum, pentru că el este „acasă”. Iar dacă
e să plece Tudose, lucrurile se complică, pentru că ce impresie îşi va
face „satul” politic la cea de-a doua consoartă alungată fără menja-
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mente? ■ Un al doilea premier remaniat de propriul său partid în doar
cîteva luni ar da cât se poate de prost şi la Bruxelles, de unde vine lu-
mina ■ Ca să complice şi mai mult o situaţie deja complicată, Tudose
a făcut de capul său o vizită discretă la Cotroceni, de unde s-a întors
contaminat de sindromul „penalităţii”, declarând că nu poate guverna
cu miniştri penali în echipă ■ Este vorba, mai precis, chiar de doamna
Shhaideh, cea care este, practic, pupila lui Dragnea ■ Nu poate guverna
nici cu alţi vreo câţiva miniştri împinşi în funcţii pe criterii de clientelă
politică judeţeană (numai Bădălău a plasat vreo trei) ■ După discuţii
presupus furtunoase în spatele uşilor bine închise se pare că Dragnea şi
Tudose ar fi ajuns la ceva ce cu dificultate poate fi numit consens,
agreând că joi va fi stabilită şi anunţată remanierea câtorva miniştri în
legătură cu care Tudose a primit deja acordul lui Iohannis că nu va bloca
noile numiri ■ Primul candidat la lăsarea la vatră şi-a anunţat deja
demisia, nemaiaşteptând remanierea: ministrul al cărui viitor prezent îl
făcuse să presimtă ceva - Pop de la Educaţie ■ Remanierea „penalului”
Viorel Ilie pune sub semnul întrebării continuarea colaborării cu ALDE,
Tăriceanu manifestându-şi nemulţumirea crescândă faţă de funcţionarea
defectuoasă a alianţei ■ În mod evident, cu acest episod Dragnea mai
pierde nişte procente din nivelul controlului pe care îl exercită asupra
unui partid în care tot mai mulţi se tem de ce e mai rău: o nouă ieşire
prematură de la guvernare ■ Colateral, premierul este interesat de modul
în care a dobândit BNR arena Progresul şi a trimis o echipă de control
să verifice mecanismul achiziţiei acesteia, pe doar cîteva zeci de mii de
lei ■ Şi întrucât e convins că aceasta nu s-a făcut cu bani aduşi de acasă
de Isărescu, e hotărât să găsească modalitatea de a o trece în patrimoniul
Primăriei Capitalei, fără „despăgubirea” de 50 milioane de euro, sau
clădiri echivalente, cum i-ar place guvernatorului ■ Comisia parlamen-
tară de resort l-a validat pe Mihai Busuioc ca urmaş al lui Văcăroiu la
Curtea de Conturi. Este secretarul general al Guvernului, pe care l-a dat
Grindeanu afară când a luat cu asalt palatul Victoria, pentru că plecase
acasă cu ştampila...■ Moţiunea simplă pe Sănătate a picat cu succes, în
ciuda faptului că a fost votată şi de Dragnea. Din greşeală - a explicat
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el ■ DNA a efectuat o serie de percheziţii la Consiliul Judeţean Teleor-
man. Nu în legătură cu dosarul „Belina” ■ Avem cea mai mare inflaţie
din ultimii patru ani: 1,8% în septembrie. Promite să crească ■ Mihai
Busuioc a fost votat de plenul parlamentului pentru şefia Curţii de Con-
turi. Argumentul coaliţiei care l-a propus a fost că nu este membru de
partid, deşi e considerat un apropiat al lui Dragnea ■ Deşi nu-l întreabă
nimeni, Ponta îşi dă cu părerea despre partidul pe care l-a condus dar
din care nu mai face parte: soluţia crizei ar fi ca Tudose să preia şi con-
ducerea partidului. Cu forţa, dacă nu i se dă de bună voie ■ Aflat în vizită
la fabrica FORD din Craiova, Iohannis a testat modelul ECO SPORT
care a început să fie produs acolo, după sistarea producţiei modelului
B Max, care n-a avut succes pe piaţă ■ A fost însoţit de proaspătul său
prieten, premierul Tudose, care a asigurat îngrijorata asistenţă că
şoseaua expres care leagă Craiova de Piteşti „este în grafic”. Ce în-
seamnă asta doar demisionarul Cuc poate să ştie ■ Evident că jurnaliştii
trimişi de redacţii acolo au fost mai puţin intersaţi de maşini şi mai mult
de criza de guvern. În legătură cu aceasta „observatorul” de la Cotroceni
s-a exprimat oblu: „ Dacă e nevoie de remaniere, remaniere să fie!”.
Punct! - a mai adăugat el ■ Este, de fapt, cam ce crede Tudose că ar
vrea el însuşi şi nu ar prea vrea partidul, adică Dragnea. Să se remanieze
ceva, pe ici colo, prin punctele esenţiale, dar să nu se schimbe nimic!
Punct! ■ Din punctul de vedere al lui Tăriceanu, o demitere/demisie a
lui Viorel Ilie ar însemna să se accepte ideea că că „DNA face guvernul
aşa cum îi convine” ■ Această poziţie îl pune în dificultate pe Tudose,
care ar trebui să demisioneze din cauza ALDE, chiar dacă PSD îi face
pe plac, lui şi celor de la Bruxelles, care i-ar fi transmis că nu e frumos
să guverneze cu „penali” ■ Întrega zi s-a consumat în discuţii bi, tri sau
polipartite ce aveau drept miză „capacitatea PSD de a guverna” - cum
bine le-a zis-o preşedintele, până la ceasul de seară la care a fost con-
vocată şedinţa CExN ■ Şase ore au durat discuţiile în care mai fiecare
membru şi-a spus păsurile. Târziu, aproape de miezul nopţii, Dragnea
şi Tudose au ieşit ca doi buni prieteni în faţa presei hămesite de aşteptare
şi dornică de sânge ministerial pentru a face declaraţii emoţionale
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■ Fiecare am greşit, dar greşeala recunoscută e iertată şi putem merge
mai departe - a concluzionat Dragnea, căruia i-a trecut un nou glonţ pe
la ureche. În ciuda rugăminţilor fierbinţi ale întregului colectiv, de a
rămâne pe poziţii, pentru a nu se da satisfacţie duşmanilor, ambele mi-
nistrese „penale”, Shhaideh şi Plumb, au rămas neclintite în decizia de
a demisiona, nemaisuportând tensiunea în care erau obligate de către
Codruţa Kovesi să trăiască. CExN-ul n-a putut decât să le respecte do-
rinţa şi să ia act de demisii, la pachet cu cea a „tânărului bun şi capabil”
Cuc, pe care se pare că nu l-a mai rugat nimeni să renunţe ■ „Toată
lumea a plecat supărată de la şedinţă” a concluzionat cu tristeţe Drag-
nea, mulţumit, în sinea sa, că lucrurile se desfăşuraseră aşa cum s-a pre-
văzut ■ Decizia înlocuirii remaniaţilor urma să fie luată a doua zi, într-o
nouă şedinţă ■ Vinovăţia crizei care putea să se soldeze cu o nouă în-
locuire de premier în doar trei luni, a fost pusă pe seama „oamenilor de
bine” din afara partidului şi tradiţionalelor „erori de comunicare” din
interiorul său ■ Drept răsplată pentru modul exemplar în care s-au com-
portat la CExN (au făcut exact ceea ce se stabilise înainte de şedinţă,
rezistând eroic solicitărilor de rămâne pe funcţii) Sevil Shhaideh şi
Rovana Plumb vor primi cîte o nouă misiune: Shhaideh va fi consilier
de stat la Guvern, iar Rovana preşedinte al Comisiei de Afaceri Eu-
ropene, la    Parlament ■ Răzvan Cuc n-a primit nimic, rămânând simplu
parlamentar, ca sancţiune pentru că nu a ştiut să comunice ■ Cât despre
noii veniţi, doi dintre ei sunt din divizia judeţeană de cadre: cel de la
Olt, Paul Stănescu, va prelua Dezvoltarea, iar cel de la Constanţa, F.
Stroe, Transporturile ■ Cel de-al treilea, Marius Nica, se întoarce unde
a mai fost - la Fonduri Europene ■ Dragnea s-a jurat că nu va mai pune
piciorul la Cotroceni până la viitoarele alegeri prezidenţiale. „Am stat
cu mâna întinsă până când mi-a amorţit” - spune el. Nu ca să capete
ceva, ci ca să strângă o altă mână, a lui Iohannis ■ Căruia i-a făcut o re-
comandare: să nu mai dea sfaturi şi indicaţii la PSD! Nici măcar prin
intermediul lui Tudose... ■ Remanierea asta este de fapt a guvernului
Grindeanu, preluat de bun de Tudose, care se poate arăta acum cu dem-
nitate în faţa „celor de la Bruxelles” care-i reproşau că are „penali” în
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echipă ■ Unul, de sămânţă, tot a mai rămas: Viorel Ilie. Dar ăsta măcar
nu e de-ai lui...■ Ca o compensaţie pentru pierderea unui ministru
(Cuc), vicele Bădălău a primit cel mai mare birou de la Senat - cel care
fusese pregătit pentru Elena Ceauşescu ■ Văcăroiu n-a dorit să înfrunte
ofensa prezenţei unui Busuioc în biroul său şi a părăsit Curtea de Con-
turi intempestiv, fără nici o sindrofie de rămas bun, după cei nouă ani
petrecuţi acolo... 

Săptămâna 42
(16 - 22 octombrie)

■ Lista celor trei miniştri care ar urma să-i înlocuiască pe demi-
sionari a fost trimisă la Cotroceni şi se aşteaptă cu emoţie reacţia preşe-
dintelui. Pentru că nu au întârziat să apară contestările şi suspiciunile
de neîndeplinire a criteriilor de integritate: Paul Stănescu ar avea un
dosar la DNA din 2005 (!?), iar Stroe, pe când era licean, şi-ar fi turnat
nişte colegi la Securitate ■ Un lucru este cert: fie că vor fi acceptaţi, fie
că vor fi înlocuiţi, la depunerea jurământului nu vor fi asistaţi nici de
Dragnea şi nici de Tăriceanu, ambii anunţând că nu vor mai pune pi-
ciorul la Cotroceni atâta timp cât Iohannis va face declaraţii ca cele de
săptămâna trecută ■ În virtutea prerogativelor sale, ministrul Toader a
participat la şedinţa CSM în care a fost discutată prestaţia echipei de la
Inspecţia Judiciară care a efectuat controlul la DNA. Disputa dintre ad-
junctul de la IJ şi şefa de la DNA (care a agitat din nou „bileţelul”) i-a
dat ministrului senzaţia că asistă la anchetarea inspectorilor de către
procurori ■ O certitudine a controlului rămâne faptul că inspectorii au
depistat cinci abateri disciplinare ale Codruţei Kovesi, în legătură cu
care ministrul a spus că vor trebui luate măsuri ■ Angajamentul luat de
ministrul Daea la începutul mandatului, că fermierii îşi vor primi la timp
alocaţiile pentru terenuri a fost îndeplinit: pe 16 0ctombrie „fix” au în-
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ceput plăţile de la APIA de 42 milioane euro către 25.000 de fermieri.
Pentru prima dată la timp, în ultimii 10 ani! ■ Tudose a mai făcut un
pas îninte în exersarea mersului cu spatele: SPLIT TVA nu va mai fi
obligatoriu, de la 1 ianuarie 2018. Iar ce nu e obligatoriu, nu e...■ O
fake news care bagă periodic spaima în prestatorii de servicii este aceea
că Finanţele ar avea de gând să impoziteze bacşişul. Instituţia dezminte,
demn, zvonul. Are treburi mai serioase ■ Cea mai scurtă şi mai austeră
festivitate de depunere a jurământului (fără discursuri şi şampanie) a
avut loc la Cotroceni, cu cei trei miniştri noi pe care - spre surprinderea
Alianţei - Iohannis i-a acceptat fără să crâcnească, în ciuda suspiciunilor
penale din jurul a doi dintre ei ■ Doar cinci membri ai Guvernului, în
frunte cu Tudose, au asistat, preşedinţii celor două Camere boicotând -
după cum promiseseră - evenimentul ■ Absenţa lui Dragnea şi
Tăriceanu a părut să-i fi provocat preşedintelui palpitaţii - aşa a fost in-
terpretat gestul său de a ţine mâna la piept ■ Plenul parlamentului a
votat împotriva acceptării cererii DNA de anchetare a Rovanei Plumb
în dosarul insulei Belina (între timp s-a constatat că aceasta nu e insulă,
ceea ce schimbă datele problemei). Prompt, neobositul ambasador
american a dat un comunicat în care îi ceartă din nou pe aleşii care re-
fuză să accepte ideea votului imperativ, atâta timp cât Constituţia le per-
mite să-şi exprime opiniile ■ La Bruxelles a avut loc o şedinţă
organizată „sub acoperire” de Monica Macovei, în care unei delegaţii
ucrainiene i s-au dat lecţii de anticorupţie, primite cu reticenţă atât de
vecini cît şi de europarlamentarii şi delegaţii români prezenţi. Unul din-
tre aceştia a avut chiar tupeul să o întrebe pe invitata specială Codruţa
Kovesi ce a căutat în sufrageria lui Oprea şi de ce a minţit când a afirmat
că nu are legături cu politicienii ■ Câţiva procurori din CSM s-au
repezit la beregata blândului preşedinte al Curţii Constituţionale, Valer
Dorneanu, acuzându-l că aduce atingere din interior Justiţiei prin afir-
maţia făcută la TV că acuzaţiile din dosarul „Bombonica” nu vizau acte
de corupţie, ci abuzul în serviciu ■ Procurorul Eva, cel care i-a con-
fecţionat dosarul „ICA” lui Voiculescu, a fost condamnat la doi ani de
închisoare. Iar judecătoarea care l-a condamnat pe mogul la zece ani şi
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„confiscare extinsă”, Camelia Bogdan, a fost dată afară din magis-
tratură. Cine urmează pe lista blestemelor? ■ Discuţiile dintre BNR şi
reprezentanţii parlamentului în legătură cu soarta Arenei Progresul par
să fi ajuns la un consens: Banca Naţioală va primi în compensaţie nişte
terenuri ale statului pe care se află clădiri care îi aparţin, iar arena va
trece în posesia Primăriei Capitalei. Set şi meci câştigat de Ţiriac!
■ Cei care au fost îngrijoraţi, pot răsufla liniştiţi: pensiile nu se vor mai
majora de la 1 ianuarie! Se evită astfel bulibăşeala pe care ar fi generat-o
„o lege stufoasă” ■ Şi nu doar atât: viziunea optimistă a PSD-ului, din
programul de guvernare s-a făcut praf când - potrivit lui Dragnea - au
aflat „dimensiunea grozăviei” din domeniu ■ In schimb, prevederea
potrivit căreia deţinuţii care nu beneficiază de „condiţii europene”
(adică toţi) cîştigă 6 zile la lună pentru eliberare provizorie intră în
vigoare de astăzi. Asta ca să nu ne mai amendeze CEDO ■ Se vor goli
puşcăriile - crede Toader - iar cei puţini rămaşi vor beneficia de condiţii
mai bune, deşi nu şi de reduceri ■ Cu legile justiţiei se va merge în Par-
lament, după ce va fi consultată Comisia de la Veneţia în legătură cu
prezenţa sau absenţa preşedintelui printre decidenţii numirii procurori-
lor, deşi decizia finală va aparţine legislativului ■ Să revenim însă la
pensii: tot Dragnea ne explică faptul că Pilonul 2, cel privat, nu va mai
fi obligatoriu, ca până acum. Doar cine vrea va mai plăti...■ Plin de en-
tuziasm, noul ministru al Transporturilor, rotofeiul Stroe, se angajează
că în ministerul său se va lucra 30 de zile pe lună. Chiar şi în februarie?
- întreabă naiv Tudose ■ A fost semnat documentul prin care România
se angajează ferm să cumpere rachete Patriot. Ambasadorul Klemm,
artizanul afacerii, a fost de faţă. Să nu vă miraţi dacă după ce se va re-
trage din diplomaţie, se va întâmpla să reprezinte concernul Raytheon.
Poate chiar în România, după modelul Gitenstein, cu Fondul Propri-
etatea. ■ Secvenţă de râsu-plânsu la TVR, cu Teodorovici care se „de-
scoperă” cu inconştienţă, mărturisind că a absolvit un curs post-
universitar la SRI fără să treacă pe acolo şi primind diploma acasă
■ Cică ar fi vreo 1400 de astfel de absolvenţi răsfiraţi prin toate insti-
tuţiile ■ Falimentul Agenţiei de turism OMNIA a produs o gaură de 7
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milioane de euro. 244 de turişti au rămas blocaţi prin destinaţii exotice,
fără servicii plătite. Patronul Negru s-a sinucis aruncându-se de la etajul
9 şi nimeni nu ştie ce-a făcut cu banii ■ Scandalul sexual din America
reverberează sub sloganul „me too”. Ies la iveală nenumărate femei
hărţuite şi violate, care au tăcut mâlc zeci de ani. Ar fi interesant de
evaluat raportul cu femeile care au folosit şi folosesc sexul ca instrument
practic de promovare şi de succes în carieră... ■ Val de demisii pe la
Autorităţi: Adrian Diţă de la ANCOM şi Gheorghe Gabriel Gheorghe
de la ROMGAZ. Decât să fie daţi afară, mai bine pleacă de bună voie
, plus nişte „compensaţii” ■ Au fost anunţaţi câştigătorii licitaţiei po-
dului de la Brăila - o asociere între italienii de la Astaldi şi nişte
japonezi. Dacă nu se lasă cu contestaţii, un an durează proiectarea şi
trei construcţia. Până atunci adversarii proiectului - cei care prestează
traversările - se pot apuca de alte treburi ■ Tudose a făcut o vizită ino-
pinată pe şantierul unei autostrăzi (nu contează care ). A luat plasă: acolo
se lucra de zor ■ Ministrul Fifor a făcut o vizită la „Centrul de exce-
lenţă” NATO de la Cracovia. Aşa se numesc acum staţiile de spionaj
■ „Mortul lui Dragnea” s-a sculat din...morţi şi l-a acuzat pe acesta de
noi fapte de corupţie, la pachet cu doamna ministru Dan ■ Într-o
cuvântare la o manifestare economică, ambasadorul Klemm a afirmat
că America nu are un prieten mai bun în această parte a Europei decât
România! Asta chiar aşa şi este: prietenul la nevoie se cunoaşte, mai
ales când trebuie să-ţi vinzi rachetele vechi din depozitele armatei tale
■ Dodon a luat-o pe urmele „prietenului” său Băsescu: a fost suspendat!
Noroc că e şi la Chişinău o Curte Constituţională cu un Zegrean
moldovean care ştie să scrie erate...■ A sosit ceasul mărturisirilor şi pen-
tru Mihai Neamţu: şi el a fost violat! De un popă! Abia acum poate fi
înţeles bietul om...■ Moaştele Papei Ioan Paul al II-lea au fost expuse
la catedrala din Sibiu. „Moaşte” e un fel de a spune: sunt de fapt cîteva
picături de sânge... 
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Mâini le de pe Just i ţ ie!

Democraţ ia s i lv ică
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Săptămâna 43
(23 - 29 octombrie)

■ Misterul „taxei de solidaritate” se adânceşte pe zi ce trece.
După ce, săptămâna trecută, ministrul Mişa anunţa că va fi aplicată din
2018, luni vicele Ciolacu declara apăsat: Nu există nici o taxă de soli-
daritate! ■ „Experimentul Mişa” amplifică neîncrederea în acest ministru
rătăcit în guvern fără voia lui. Dar cu voia cui? ■ ALDE mişcă în front:
nu mai vrea taxe noi! ■ În schimb Tăriceanu îşi asumă responsabilitatea
de a sesiza Curtea în legătură cu conflictul juridic de natură constituţion-
ală dintre DNA şi Guvern, în dosarul „Belina” ■ ANPC s-a pus cu amen-
zile pe bănci. Printre primele vizate - Reiffeisen Bank, pentru culpa de a
nu-şi fi informat clienţii în legătură cu modificările comisioanelor ■ Sen-
sibili faţă de preocupările prezidenţiale cei de la UPC introduc în grilă
canalul Golf Channel, ca să se familiarizeze românii cu ultimul hobby al
lui Iohannis ■ TAROM pierde 90.000 euro zilnic. Dacă suma asta ar fi
jucată la cazino, uneori s-ar putea să se mai şi câştige ■ Noul ministru al
Transporturilor taie în carne vie: nici nu şi-a început bine mandatul că
Stroe i-a şi dat afară pe directorul Regionalei CF Bucureşti şi pe şeful
Gării de Nord. Ştiu ei de ce...■ La Ligă, Gino Iorgulescu calcă pe urmele
lui Mitică. A fost reales la...scor (10 - 1) ca şef al unei structuri tot mai
şubrede ■ In ciuda unei situaţii familiale grele (are 7 copii şi nu e sigur
că se va opri aici) Borcea nu a fost eliberat condiţionat din închisoare,
judecătorii nelăsându-se impresionaţi de lacrimile vărsate la instanţă de
fostul şef de la Dinamo ■ După urşi, popândăii sunt noii adversari ai
autostrăzii Transilvania. Lucrările nu vor putea continua dacă nu se satis-
face cererea ecologiştilor de a se construi o pasarelă pe care micile roză-
toare să poată traversa în siguranţă calea de rulare. Nu contează cât costă
pasarela... ■ Dacă o ţine tot aşa, ministrul Stroe o să-i dea afară pe toţi
şefii de la Căi Ferate. Fostul marinar are pretenţia absurdă ca trenurile să
nu întârzie, în ţara în care ele niciodată nu ajung la timp ■ Ca să vezi ce
bine s-a nimerit că PSD-ul nu a apucat să ia în discuţie contestaţia lui
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Grindeanu şi acesta a rămas dat afară din partid: poate să ocupe liniştit
funcţia de preşedinte ANCOM, ca apolitic! ■ Va avea o leafă de 10.000
de euro, substanţial mai mare ca cea pe care o avea ca premier ■ Se pare
că este folositor să te încontrezi cu Dragnea şi să te schimbe din funcţie:
după ceva timp, cuprins de remuşcări, îţi dă una mai bună! ■ Nu trece o
zi fără ca Ponta să nu-i cânte prohodul fostului său prieten şi să nu-i mai
pună vreo nenorocire de-a sa în cârcă: ultima este că a profitat de tragedia
(inclusiv cea personală, a lui, că a trebuit să demisioneze) de la Colectiv,
alături de Iohannis ■ Ministrul Daea a anunţat Jihadul ovin: lansează, la
INDAGRA, un program de promovare a consumului de carne de oaie,
considerată a fi cea mai sănătoasă, dar evitată de românii care s-au obiş-
nuit să o consume doar de sărbători ■ Generalul Dumitru Iliescu, fost şef
al SPP, i-a adresat o scrisoare deschisă Secretarului de Stat Tillerson în
care-i cere să-l recheme de la post pe ambasadorul Klemm, pentru că
acesta afectează grav parteneriatul strategic româno-american prin su-
portul făţiş pe care îl acordă structurilor de forţă care au preluat ilegal
puterea în România, întrebându-l dacă ar găsi normal ca CIA şi FBI să
facă legea în America ■ După vremea bună din ultimele săptămâni a
venit şi vremea rea. Cu recuzita obişnuită: inundaţii, copaci rupţi şi
prăvăliţi peste maşini, oameni răniţi...■ Mai bine mai târziu...Ponta a
decis „să iasă din mocirlă” practicând turnătoria: va spune tot ce ştie des-
pre Dragnea! Spre exemplu: l-a văzut cu ochii lui şi a auzit cu propriile
urechi cum se ruga de Coldea şi Kovesi să îl „ajute” cu dosarul penal. El
se afla pe acolo, bineînţeles, din întâmplare ■ Se cere intervenţia urgentă
a psihiatrilor! În cazul fostei judecătoare Camelia Bogdan (artizana con-
damnării la 10 ani a lui Voiculescu şi a primei „confiscări extinse”), care
a cerut CSM-ului nici mai mult nici mai puţin decât „închiderea” unui
site de informaţii juridice (luju.ro). De ce nu şi punerea în cătuşe a jur-
naliştilor şi confiscarea extinsă a pixurilor? ■ Tudose îl linişteşte pe blân-
dul ministru de Finanţe Mişa: nu are de gând să-l schimbe! Nici n-ar prea
avea cu cine...■ De ce merg prost lucrurile în sistemul bancar? Mugur
Isărescu a descoperit motivul: cei 54.000 de angajaţi din sistem nu au o
„cultură comună”! O are fiecare pe-a lui ■ Contrabanda cu ţigări cunoaşte
o uşoară scădere pe ansamblu (nu s-a făcut încă simţită presiunea
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accizelor) - informează sondajul efectuat de Novell Research. În nord-
est (adică spre Ucraina şi Moldova) rămâne „semnificativă”. Vameşii ştiu
de ce... ■ Ca să câştige încrederea scepticilor, ministrul Bodog s-a vac-
cinat el însuşi anti-gripal. Deocamdată se simte bine... ■ 146 de copaci a
rupt în Capitală furtuna de marţi. Au mai rămas vreo câţiva pentru vis-
colul din iarnă... ■ EUROSTAT zice că finanţele noastre au cam luat-o
razna şi că avem cel mai mare deficit bugetar din Europa. Ministerul nos-
tru zice însă altceva, că situaţia poate fi ţinută sub control. Comisarul eu-
ropean de resort vine mâine la noi să vadă cu ochii lui cum stau lucrurile
■ Fostul director al Uniunii Notarilor a promovat spectaculos ca secretar
de Stat la Ministerul Justiţiei. Nicolae Liviu Popa creşte substanţial în
grad, dar nu şi la leafă... ■ Ministerul Apărării a hotărât să achiziţioneze
elicoptere AIRBUS, dar cu condiţia să fie produse în ţară. Asta vor şi cei
de la compania care a montat o fabrică la noi, dedicată comenzii îndelung
aşteptate. N-am putea oare să facem pe meleagurile noastre şi rachetele
PATRIOT? ■ Simona Halep a fost literalmente zdrobită de Wozniacki la
Singapore. Acum realizează unii că e o nepotrivire între postura de lider
mondial şi faptul că nu a câştigat încă nici un Grand Şlem... ■ CSM şi
ÎCCJ au pus mână de la mână ca să protesteze împotriva pachetului de
legi ale justiţiei pregătit de Guvern. La nevoie ies şi în stradă cu pancarte
„Jos Toader!”■C-aşa-i la noi: legile justiţiei ar trebui să fie făcute de
procurori, ajutaţi de judecători, că doar ei lucrează cu ele şi trebuiesc
adaptate nevoilor lor! ■„Să-l aresteze mâine şi să-l condamne poimâine!”
- le recomandă Dragnea. „Iar parlamentul ce să mai facă? Mai are dreptul
să legifereze?” ■ Aşezat tot mai comod în scaunul de ministru, Toader a
început să-i ia „la mişto” pe protestatari. „Miliţianului” Lazăr îi reco-
mandă (pe facebook) sa-şi amintească ce făcea când în CSM (unde era
membru) au fost avizate propunerile lui madam Prună, care au intrat
acum în vigoare, în legătură cu eliberarea condiţionată din cauza condiţi-
ilor de detenţie. Procurorul general tocmai se trezise din moţăială propu-
nând - stupid - un „studiu de impact”, care deobicei se face înainte de
aplicarea legii ■ Şi ca să rămână în amintirea celor care au rămas, sau
vor intra de acum încolo în puşcărie, Toader a dat un ordin prin care ad-
ministraţia penitenciarelor este obligată să asigure în celule televizoare,
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interfon şi duş cu temperatură reglabilă. Cam ca la un hotel de 2 - 3 stele...
■ De când cu recoltele-record, agricultura e în atenţia autorităţilor. La
deschiderea INDAGRA au participat şi preşedintele ţării şi cel al Camerei
Deputaţilor. Unul dimineaţa, iar celălat dupăamiaza ■ Dragnea a fost
avantajat de faptul că a venit chiar la festivitatea organizată de Daea pen-
tru promovarea consumului de carne de oaie, fiind omenit cu pastramă
şi friptură la proţap. Campania „Alege oaia!” va continua şi prin alte
oraşe, pentru a convinge consumatorii că pot mânca produse din carne
de ovine nu doar de Paşte ■ Aglomeraţia mare de la INDAGRA (care a
provocat un blocaj major al circulaţiei în jurul ROMEXPO) este un semn
că tot mai mulţi români sunt interesaţi de acest domeniu esenţial al
bunăstării naţionale ■ A sosit la Bucureşti cu avionul personal Patriarhul
Kirill al Moscovei, cel mai important lider ortodox, pentru a participa la
aniversarea a zece ani de la întronizarea ÎPS Daniel. A adus cu el şi nişte
moaşte de-ale unui sfânt de-al lor la care ai noştri se vor închina cu ace-
leaşi speranţe ■ Guvernul se ia la trântă cu paradisurile fiscale: sumele
transferate în străinătate de multinaţionale (ba chiar şi de naţionale) vor
fi impozitate cu 2,25% - în conformitate cu o reglementare europeană pe
care până acum n-am prea băgat-o în seamă, ca să nu-i supărăm pe
investitori ■ Defectarea unui ventilator de la sistemul de computere al
DRCPIV (carnete şi taloane) a blocat o zi întreagă activitatea instituţiei.
S-a crezut mai întâi că era vorba de un atac cibernetic, dar s-a dovedit că
nu a fost decât de o ispravă a unui Dorel IT-ist ■ Impozitul pe venit se va
reduce la anul de la 16 la 10% - dă de veste Guvernul care, altminteri, dă
din colţ în colţ de spaima dezastrului pe care-l va provoca un deficit buge-
tar excesiv ■ Toader nu se lasă intimidat de ofensiva cuplului CSM - PG
împotriva proiectului legilor justiţiei. „Autoritatea judecătorească nu are
competenţa de a stabili situaţiile în care un proiect de lege poate fi înaintat
de Guvern” - spune el. Deşi realitatea ultimelor luni îl contrazice - atâta
timp cât DNA anchetează liniştită Ordonanţe de urgenţă şi Hotărâri de
Guvern... ■ Parte interresată, Codruţa Kovesi apreciază că modificările
propuse de Toader ne-ar întoarce în urmă cu 10-15 ani. Când ea era sim-
plu procuror... ■ Iohannis a semnat legea care plafonează pensiile parla-
mentarilor. Destul de sus, ca aceştia să nu facă cucuie lovindu-se
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de...plafon ■ Chiţoiu, fost vicepremier şi ministru de Finanţe, face o con-
statare la mintea cocoşului: că instituţiile publice sunt supradimensionate!
Şi că se cheltuieşte prea mult cu ele... ■ Sevil Shhaideh a fost numită la
conducerea Consiliului de Supraveghere al PETROM, unde va câştiga
vreo 20.000 euro luna! Dublu cât fostul său şef Grindeanu ■ Ponta şi-a
văzut visul cu ochii: Tribunalul i-a înregistrat partidul! Alta este de acum
condiţia lui: îl poate înjura pe Dragnea de la egal la egal ■ Dan Dia-
conescu şi Monica Iacob Ridzi sunt la un pas de a scăpa de puşcărie,
după efectuarea a mai puţin de jumătate a termenelor ■ Simona Halep a
fost eliminată pentru a treia oară din preliminariile Turneului Cam-
pioanelor din Singapore. Doar cu puţin noroc şi-ar mai putea păstra prima
poziţie din clasamentul WTA ■ „Mii de oameni în stradă la Barcelona”
- scrie pe burtierele canalelor TV. Ca şi la Bucureşti, nicăieri nu scrie:
„Milioane de oameni la casele lor!”. Asta e soarta majorităţilor...
■ Comisia Europeană trage semnalul de alarmă: în ultimii câţiva ani (in-
clusiv 2016?) România a deviat de la obiectivele bugetare pe termen
mediu şi este, la ora asta, singurul stat aflat în „procedură de deviere” -
apud Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte al C.E.. Chestia asta cu devia-
ţionismul nu este o invenţie de-a Comisiei...■ Jumătate dintre hotelurile
şi pensiunile de pe Valea Prahovei ar fi scoase la vânzare, pentru că nu
mai aduc profit. Inexplicabil, în condiţiile veritabilului asediu de pe DN1.
E drept, doar de week end...■ Lui Tăriceanu, „războiul mediatic” de-
clanşat de „statul paralel” format din DNA, CSM şi PG contra schim-
bărilor din legile Justiţiei îi evocă ce se întâmpla prin regimurile
dictatoriale. Cu excepţia că în democraţie avem de-aface cu mai multe
dictaturi concomitente ■ În absenţa performanţelor economice, tehnice
sau culturale România pare să se fi specializat în recorduri culinare! Du-
minică, în parcul Cuza a fost preparat un Şiş Kebab de 6 metri! ■ Cârco-
taşul Dan Barna a fost ales preşedinte al tot mai micului partid USR,
abandonat de fondatorul Nicuşor, în care, deja, o parte a membrilor a
contestat legalitatea congresului ■ România e consecventă măcar în di-
recţia asta: aşa cum a refuzat să recunoască „independenţa” Kossovo,
respinge şi declaraţia de independenţă unilaterală a catalanilor lui Puigde-
mont ■ Opozanţii vaccinării au făcut un lanţ uman în jurul Parlamentului,
cerând dreptul de a alege în privinţa sănătăţii copiilor lor: să rişte sau nu
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boli grave! ■ Ultima mărire ( necuprinsă în programul de guvernare) a
Coaliţiei PSD-ALDE: Ziua - de la 24, la 25 ore! Doar duminica asta!

Săptămâna 44
(30 octombrie - 05 noiembrie)

■ A fost prezentat raportul Inspecţiei Judiciare după controlul
efectuat la DNA, în CSM. A participat şi ministrul Toader care a declarat
că nu va lua o hotărâre înainte de Crăciun. Asta nu înseamnă că va face
cadouri...■ Liviu Dragnea nu s-a prezentat la termenul de judecată al
dosarului „Bombonica”. A fost reprezentat de un avocat pentru care
trupa de „foşti ziarişti” nu s-a mai obosit să prezinte sceneta cu cătuşele
■ Iordache Încă-o-întrebare a scăpat o informaţie preţioasă: pragul pen-
tru abuzul în serviciu s-ar putea fixa la 18.000 lei ■ Piedone - fostul pri-
mar de la „4” - a fost condamnat la un an cu suspendare într-unul dintre
procesele declanşate de accidentul de la „Colectiv” ■ Alertă de grad
zero la Breaza, unde un tren încărcat cu azotat de amoniu era pe punctul
de a declanşa o deflagraţie de genul celei de la Mihăileşti ■ Vântul a
suflat cu peste 150 kmh prin 18 localităţi din 12 judeţe, provocând
pagube importante. Şi e doar preludiul a ce urmează... ■ O nouă tragedie
în Valea Jiului: o explozie produsă la mina Uricani - aflată în curs de
închidere - a surprins patru mineri la o adâncime de 50m, unde lucrau
la un dig. Trei au fost salvaţi, unul însă a decedat ■ Se întâmplă la doar
trei săptămâni de la precedentul accident ■ Cristian Socol, avocatul eco-
nomic de serviciu al Guvernului, nu găseşte nici un cusur noilor măsuri
fiscale. Ba, din contră, zice că va fi o mare uşurare pentru angajatori,
că vor face hârtii doar pentru trei taxe în loc de nouă. Ignorând faptul
că uşurarea va aparţine doar ...computerului ■ A venit iarna! La munte
s-au înregistrat temperaturi de minus 25 grade iar viscolul a bătut cu
150 kmh. Calvarul deszăpezirii drumurilor a început mai devreme decât
ne aşteptam ■ O nouă dezvăluire furnizată de colonelul SRI Dragomir
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insistă asupra faptului că cei prezenţi în sufrageria lui Oprea aveau un
obiectiv comun: să împiedice o eventuală renunmărare a voturilor din
diaspora, cele datorită cărora Băsescu a obţinut cel de-al doilea mandat
■ Vasile Blaga a fost achitat de acuzaţiile din dosarul în care i se imputa
că ar fi primit 700.000 euro pentru campania prezidenţială din 2009.
Decizia nu este însă definitivă ■ Succesul programului „Tomata” iniţiat
de ministrul Petre Daea determină continuarea acestuia. 9500 de fer-
mieri s-au înscris pentru noua ediţie, promiţând să asigure supermarke-
turilor roşii timpurii de provenienţă locală ■ Tăriceanu este încrezător
în creşterea economică estimată pentru anul viitor şi se gândeşte la o
cât mai bună gospodărire a banilor teoretici care vor alimenta bugetul.
Ca să fie sigură, Coaliţia de guvernare se gândeşte şi la o îngheţare a
angajărilor în sectorul de stat, precum şi la o serie de concedieri con-
sistente, acolo unde nu este nevoie de atâţia angajaţi ■ Ministerul Me-
diului s-a mai eliberat de timiditatea faţă de ONG-uri şi a aprobat
„sacrificarea” a nouă urşi în Covasna. Până când nu se înregistrează noi
sacrificii printre locuitori ■ Oamenii de afaceri prevestesc în cor apoca-
lipsa economică daca se aplică noile prevederi ale Codului Fiscal...
■ Te şi miri că o persoană relativ cultivată ( are studii umaniste) precum
Mihai Fifor poate să facă o declaraţie atât de stupidă: „România intră
într-un club select odată cu achiziţionarea rachetelor PATRIOT!” ■ I se
umflă pieptul de mândrie, mai ales când adaugă: „Nu orice stat al Uni-
unii şi al lumii are aşa ceva!” ■ Perfect adevărat: nu oricine, ci doar cei
care sunt dispuşi să plătească pentru asta. Şi nu puţin ■ Este un club în
care poţi să intri şi cu pantalonii rupţi în fund dacă achiţi „biletul”: o
bagatelă de vreo patru miliarde de dolari! ■ Luaţi din bugetul ce nu
ajunge pentru a face suficiente şcoli care să nu cadă în capul elevilor
■ Ce nu spune ministrul Fifor este cum s-a ajuns să devenim membri ai
clubului: ne-a întrebat cineva, printr-un referendum, dacă suntem dis-
puşi să se cheltuiască o asemenea sumă doar ca să fim băgaţi în seamă?
■ Pentru cine-şi mai aduce aminte, anunţul achiziţiei a fost făcut de
preşedintele Iohannis, şi dânsul foarte mândru că l-a convins pe pri-
etenul său Trump să scoată din depozitele US Army nişte rachete uitate
acolo de pe vremea războiului din Golf ■ Iar faptul că s-ar semna con-
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tractul înaintea unui aviz parlamentar face din această operaţiune unul
dintre marile titluri de mândrie ale României ■ Fostul (pentru scurt
timp) ministru al Justiţiei Corlăţean face o declaraţie şocantă: am-
basadorii SUA şi Olandei au făcut presiuni nediplomatice pentru nu-
mirea Codruţei Kovesi în funcţia de şefă a DNA! Ce interese au avut
cei doi (ne)diplomaţi? ■ În privinţa lui Gitenstein lucrurile par destul
de clare: îşi securiza viitoarele afaceri de după încheierea mandatului
■ Ne putem întreba ce fel de viitoare afaceri vizează actualul ambasador
american Klemm, ale cărui presiuni pentru menţinerea în funcţie a
aceleiaşi Kovesi sunt de notorietate, nici măcar mascate de vreo undă
de discreţie, după ce îşi va încheia şi el „misiunea”? ■ De mirare, în
povestea asta, doar de ce Corlăţean spune aceste lucruri abia acum?
■ Tot mai implicată de felurite dezvăluiri în participarea la reuniuni mai
mult sau mai puţin private în compania unor personaje politice, Codruţa
Kovesi se scuză în cel mai sincer mod: nu alegi tu persoanele care se
află la evenimentele la care eşti invitată...■ Dar la care poţi întâlni per-
soane pe care n-ar trebui să le frecventezi ■ În rest, o zi de luni obişnui-
tă: după trenul cu azotat de amoniu care era să arunce Breaza în aer, o
avarie la Transelectrica care a lăsat jumătate din Bucureşti fără energie
■ O veste bună pentru Băsescu: ginerele Pricop a fost achitat în dosarul
în care era judecat împreună cu fiul unui fost preşedinte moldovean
■ Actualul - Dodon pe nume - nu poate accepta nici în ruptul capului
ideea ca neaoşa limbă moldovenească să fie întinată cu numele de
„română” ■ „Acel porc este un nesimţit şi un penal!” - a reacţionat
Dragnea la zvonul că s-ar fi întâlnit cu Kovesi la o „pomană a porcului”
în ograda SRI ■ Adrian Sârbu, invitat la comisia lui Manda a marcat
momentul în care media a fost „invadată” de oamenii Serviciilor: anul
2010, când Băsescu a decretat presa ca „vulnerabilitate pentru siguranţa
naţională”, în CSAT! ■ Iohannis a ieşit la rampă - după o perioadă de
silenzio stampa - cu un discurs apăsat, de şef ■ S-a năpustit mai întâi
asupra „ţopăielii fiscale” ( termenul lansat mai demult i-a plăcut şi a
simţit nevoia să-l reia) cerând guvernului să renunţe la acest tip de
politică economică ■ Ceea ce îl irită în mod deosebit este transferul
CAS catre angajat (el însuşi fiind unul dintre aceştia) datorită căruia
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mult-trâmbiţatele majorări devin „ridicole”: 3 lei pe net, după socotelile
sale ■ Guvernul nu se lasă intimidat de tonul autoritar şi nici de vocali-
zele sindicale orchestrate de Hossu, urmând ca vineri să bată în cuie
modificările, care mai vizează creşterea salariului minim (considerat de
angajatori o catastrofă) şi reducerea impozitului pe profit la 6% ( pentru
cine mai are profit) ■ Nici Dragnea şi nici Tudose nu reuşesc să înţe-
leagă resorturile acestei opoziţii îndârjite faţă de nişte măsuri prin care
nu s-ar vrea decât binele angajaţilor. Cu atât mai mult cu cât o bună
parte a patronilor ar fi de acord cu ele ■ Cine şi-a închipuit însă că
Iohannis şi-a abandonat tihna cabinetului de lucru pentru a se expune
judecăţilor publice din pur patriotism , satirizând nişte banale „ţopăieli
fiscale”, s-a înşelat profund ■ Aceasta a fost doar glazura tortului politic.
În joc era ceva de o gravitate deosebită: „ciopârţirea” legilor Justiţiei,
care-l îngrijorează pe preşedinte până la punctul de a nu lăsa să treacă
proiectul guvernamental decât peste cadvrul său (cel politic, bineînţeles)
■ Ca-n Caragiale, şeful statului vrea reformă, dar cu condiţia să nu se
schimbe nimic: el să aibe în continuare cuvântul hotărâtor la numirea
şefilor de parchete, Inspecţia Judiciară să continue să se subordoneze
CSM şi iar abuzul în serviciu să nu aibe un prag ■ S-a născut - previzibil
- un schimb de replici dure cu preşedintele Senatului, pe care preşedin-
tele îl consideră „obsedat” de dosarele penale pe care le are ■ Tăriceanu
nu se lasă şi-o spune, verde-n faţă, că are pe conştiinţă afacerea necurată
cu casa din Sibiu şi că a fost ales preşedinte de „statul paralel” pentru
faptul că era şantajabil ■ Avertismentele Preşedintelui se pare că au cam
înmuiat intransigenţa Guvernului, care era hotărât ca vineri să adopte
măsurile prevăzute de „revoluţia fiscală” ■ Operaţiunea a fost amânată
pentru luni, sub pretextul lipsei unui aviz de la Consiliul Legislativ
■ Toader a reacţionat la declaraţia lui Iohannis cum că şi-ar fi pierdut
încrederea în ministrul Justiţiei. „Inseamnă că a avut încredere şi lucrul
acesta mă mulţumeşte” a spus acesta, nerezistând să nu-l penalizeze pe
preşedinte pentru ignoranţă la materia constituţională, atunci când a
afirmat că nu ar fi avut dreptul să propună modificările din „pachetul”
care-i poartă numele. Căci ministerele pot declanşa proceduri de elabo-
rare a unor proiecte de lege! ■ Adversarii revoluţiei fiscale, pe care o
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tratează drept răzmeriţă, se grupează şi pregătesc proteste de amploare,
fără ca cineva să înţeleagă de ce Guvernul ţine  morţiş să transfere CAS-
ul în sarcina angajaţilor, chiar daca aceştia nu ar avea nimic de pierdut
din această operaţiune ■ Stroe loveşte în gol: accidentul matinal care a
întrerupt circulaţia metroului pentru vreo oră s-a lăsat cu o decizie pripi-
tă a ministrului Transporturilor: demiterea pe loc a directorului insti-
tuţiei! Pentru că acesta nu poate fi demis decât în urma unei proceduri
complicate ■ Episodul i-a dat ocazia primăriţei Pandele să reia cererea
ca Metroul să fie transferat în administrarea Primăriei ■ A fost eliberat
condiţionat şi marele jucător la Cazino, Mihail Vlasov. Fostul preşedinte
abuziv al Camerei de Comerţ ispăşea două condamnări pentru trafic de
influenţă şi luare de mită ■ Într-o opinie separată la judecarea sesizării
privitoare la un posibil conflict instituţional între Parlament şi Parchetul
General, Livia Stanciu confirmă (fără să vrea) prezenţa prietenei sale
Codruţa Kovesi la „Cina lui Oprea” ■ Locuitorii dintr-un cartier rural
al Comarnicului s-au săturat să mai suporte atacurile şi pagubele provo-
cate noapte de noapte de urşii din pădurea învecinată şi au manifestat
blocând cu oi DN 1, pentru scurt timp. Cât să atragă atenţia autorităţilor
indiferente la iminenţa unor victime omeneşti ■ Ca să devii poliţist nu
mai este nevoie să ai o înălţime minimă. Viitorii poliţişti îi vor putea
privi pe infractori şi de jos ■ Au avut loc alegeri în localităţile rămase
fără primari. Şi care s-au descurtat destul de bine şi aşa... ■ Trei deţinuţi
de la Giurgiu au fost eliberaţi din greşeală în hărmălaia creată de „mica
amnistie” a lui Prună. Erau cetăţeni străini şi s-au făcut nevăzuţi pe la
casele lor de peste hotare ■ Caravana „Alege oaia” iniţiată de ministrul
Daea a poposit în Obor. Nu puţini au fost cei care s-au convins că nu
doar puiul este cel mai bun...porc ■ Sindicaliştii din Sănătate au anunţat
că nu vor participa la protestele organizate de federaţii pentru că ei au
negociat şi s-au înţeles cu Guvernul ■ Cei care-i pun în cârcă creşterea
sentimentelor anti-americane se pregătesc să-i spună „adio” amba-
sadorului Klemm. E drept că va lăsa şi regrete - cel puţin la DNA...
■ Trimişii „speciali” ai redacţiilor de ştiri aşteptau înfriguraţi creşterea
numărului de protestatari din Piaţa Victoriei, îngrijoraţi că vor fi certaţi
de şefi dacă nu se adună suficienţi nemulţumiţi...
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Hărţuirea pol i t ică

Medal ia lu i  Trump pentru Tudose
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Săptămâna 45 
(06 - 12 noiembrie)

■  Guvernul pare neclintit în intenţia sa de a adopta pachetul
fiscal prin Ordonanţă de Urgenţă, miercuri. În ciuda zvonurilor, „revo-
luţia” este susţinută total de ALDE, Tăriceanu fiind convins că nu va
provoca nici creşterea costurilor pentru angajatori şi nici diminuarea
veniturilor pentru angajai ■ Iar creşterea punctului de pensie va fi efec-
tivă de la 1 iulie anul viitor g Pe lângă unii sindicalişti (nu toţi sunt
temători) şi o parte dintre patronate - ca să nu mai vorbim de tefeliştii
care şi-au regăsit rosturile civico-liberale - şi-au exprimat îngrijorările
şi primarii care îşi văd bugetele diminuate prin reducerea impozitului
pe venit de la 16 la 10%, în condiţiile în care, după auto-majorarea
lefurilor, mulţi au rămas deja fără bani de salarii ■ După cum merg lu-
crurile pe la noi de la o vreme, s-a trecut de la resemnarea civică în faţa
unor acţiuni extrem abuzive, de genul tăierii salariilor din 2009 sau a
desfiinţării spitalelor din 2011, la protestele hotărâte împotriva ma-
jorărilor salariale (fie ele şi de 3 lei, cum zice preşedintele) şi reducerilor
de taxe de acum g■ N-ar fi de mirare să ajungem la paradoxuri de genul
legiferării populare: şoferii vor face Codul Rutier, procurorii Codul
Penal, evazioniştii Codul Fiscal şi aşa mai departe. Sau ca instrumentul
principal de legiferare să devină referendumul sub forma votului din
piaţa publică ■ România sub asediul urşilor: zilnic, carnivorele
flămânde fac incursiuni în zonele populate, producând pagube şi punând
în pericol viaţa locuitorilor ■ Animalele s-au înmulţit peste măsură
(doar prin Braşov sunt peste o sută) iar reducerea numărului lor se face
cu extremă dificultate, prin procedee birocratice excesive ■ De la în-
ceputul anului s-au dat aprobări de vânătoare doar pentru o sută de urşi,
fiind împuşcaţi doar câţiva g Isărescu prooroceşte o inflaţie majoră în
primul trimestru al anului viitor. „Sunt diverse riscuri asupra
economiei!” - spune el cu trimitere directă la revoluţia lui Tudose
■ Grindeanu redivivus! A fost numit preşedinte la ANCOM de către
cei care-l alungaseră de la Victoria ■ Starea de sănătate a regelui Mihai
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este tot mai precară şi familia se aşteaptă la ce e mai rău... (Guvernul
şi-a luat inima în dinţi şi a adoptat, în şedinţa de miercuri, prevederile
cuprinse în programul „revoluţiei fiscale”. Cu toate ameninţările din
varii direcţii şi cu toate riscurile ■ Paradoxal, intensitatea protestelor a
scăzut pe măsură ce operaţiunea devenea iminentă. La ora şedinţei de
Guvern, când Piaţa Victoriei ar fi trebuit să se cutremure de mulţimile
revoltate, s-au aflat acolo doar cîteva zeci de radicali ■ Numărul lor a
mai crescut spre seară când jocurile fuseseră deja făcute. Printre mani-
festanţi s-au aflat şi angajaţi ai băncilor cărora şefii le-au dat liber în
acest scop - conform dezvăluirii facute de Tudose, care vede în acest
lucru o răzbunare a bancherilor faţă de refuzul său de a folosi card ban-
car ■ Au fost adoptate toate măsurile controversate - începând cu trans-
ferul CAS şi terminând cu reducerea cotei pentru pilonul 2 de pensii
■ S-a amânat creşterea salariului minim la 1900 lei ■ Efectul „revo-
luţiei” asupra pieţei financiare este negativ: leul a atins cel mai slab curs
din ultimii cinci ani - 4,62 lei la un euro g Fără referendum, fără acordul
(măcar formal) al parlamentului, doar pe baza angajamentului lui
Iohannis, se pregăteşte plata primei rate (664 milioane dolari) pentru
rachetele PATRIOT pe care ni le vinde comis-voiajorul Trump. Vom
beneficia de cel mai nou model al celei mai vechi arme de acest tip,
folosită ultima dată în primul război din Golf ■ Înaintea despărţirii de-
finitive, ambasadorul Klemm se simte dator să ne mai dea nişte sfaturi
legate de legile Justiţiei şi, bineînţeles, DNA ■ Celor care cer cu insis-
tenţă avizul Comisiei de la Veneţia, Iordache le răspunde că Parlamentul
va decide dacă acesta este necesar sau nu. Altă întrebare? ■ Liberalii
vor - cu mânuţele alea două ale lui Orban - să răstoarne Guvernul. Ar
putea reuşi dacă îl ajută şi Buşoi ■ Nepotul Nicolae a dat buzna în
reşedinţa elveţiană a bunicului său pentru a-i spune „la mulţi ani”, taman
când regele primea ultima împărtăşanie... Odată cu adoptarea hulitei
ordonanţe de urgenţă, revoluţia fiscală pare să fi ieşit victorioasă.
Protestele publice s-au liniştit ca prin farmec, organizatorii anunţând
planuri de regrupare şi contraatac ■ Nici preşedintele nu a mai consi-
derat necesar să acuze „ţopăiala”, mulţumindu-se să reia avertismentele
la o reuniune la care a participat ■ Ministrul Mişa a încercat să
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lămurească ceea ce rămăsese neclar (aproape totul! ) într-o emisiune la
TVR în care a prezis şi că va fi cel mai atacat ministru în perioada ur-
mătoare ■ CSM a dat aviz negativ ( 11-7 ) pe proiectul legilor Justiţiei.
Dezvăluirile judecătoarei Oprina, de la „România 9”, despre răzgândi-
rea celor 10 judecători care iniţial avizaseră - cu observaţii - proiectul,
fac vâlvă dar nu produc reacţii oficiale. Toţi cei care nu înţeleg ce s-a
întâmplat se întreabă ce - şi cine - a putut determina întoarcerea, peste
noapte, a opiniei majoritare. Singurul care pare să ştie (a afirmat că
n-a participat la respectiva şedinţă deoarece cunoştea dinainte rezultatul)
dar nu spune, este ministrul Toader ■ Tăriceanu a sesizat din nou Curtea
Constituţională, de data asta în legătură cu opiniile exprimate public de
către şefa ÎCCJ, Cristina Tarcea. Preşedintele Senatului tinde să devină
un client al Curţii , tot el sesizând zilele trecute conflictul instituţional
din dosarul Belina ■ Senatul a aprobat un proiect de lege care prevede
că persoanele cu venituri sub 1900 lei să fie scutite de plata comi-
sioanelor bancare pentru tranzacţii curente. Se dă curs unei directive
europene care îi are în vedere pe „consumatorii vulnerabili” şi care îi
nemulţumeşte din nou pe bancheri ■ PETROM a anunţat un profit net
de 1,85 miliarde lei pe primele 9 luni. Profitul mare cu redevenţe mici
se (ob) ţine... ■ Papa Francisc a acceptat să devină membru de onoare
al Academiei Române. Din păcate nu mai are şanse să devină şi membru
al Academiei lui Gabi Oprea ■ Aflat la Ploieşti la cea de-a treia mani-
festare din ciclul „Alege oaia!” - iniţiativă menită să promoveze con-
sumul de carne de ovine - ministrul Petre Daea s-a pronunţat ferm
pentru pedeapsa capitală, prin împuşcare, a urşilor care atentează la
viaţa oamenilor şi a animalelor lor din comunităţile rurale şi chiar ur-
bane, unde fiarele s-au înmulţit necontrolat ■ Tineretul social-democrat
şi-a reales liderul: Gabriel Petrea, un băiat simpatic despre care Dragnea
e convins că se va mai auzi ■ În disperată căutare de resurse pentru
măsurile fiscale hazardate, Guvernul şi-a luat inima în dinţi şi a somat
ROMPETROLUL - achiziţionat de chinezi de la kazahi - să achite o
datorie istorică (de pe vremea lui Patriciu) de 600 milioane dolari
■ Ministerul de Finanţe a anunţat ultima rectificare bugetară din acest
an. Spre surprinderea generală, este una pozitivă, de pe urma căreia be-
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neficiază Ministerul Muncii, cu 630 milioane, Internele, cu 363 mili-
oane, Transporturile, cu 293 milioane, Sănătatea, cu 281 milioane şi
Justiţia, cu 232 milioane g Bani s-au luat de la Mediul de Afaceri,
Finanţe, Dezvoltare şi Fonduri Europene ■ Orban vrea să dărâme
Guvernul printr-o metodă originală: stând de vorbă cu fiecare parla-
mentar al coaliţiei şi convingându-l să voteze moţiunea sa de cenzură!
Dacă va reuşi, va fi o premieră mondială ■ Casa Regală face presiuni
pentru a obţine, prin lege, o reţetă anuală de 25 milioane de euro, pentru
a putea reprezenta cu demnitate România şi după ieşirea din scenă a
regelui Mihai. Dragnea şi Tăriceanu tind să fie de acord.

Săptămâna 46
(13 - 19 noiembrie)

■ „Bombă” demnă de o zi de „13”: preşedintele PSD şi şef al
Camerei Deputaţilor a fost inculpat de DNA pentru abuz, fraudă şi ... con-
stituire de grup infracţional! ■ Într-un dosar în care denunţătorul
este...OLAF. Zvonurile care circulau de ceva vreme s-au confirmat: cu
tenacitatea care o caracterizează când e vorba despre persoane care-i sunt
antipatice (nu doar femei, ca Udrea şi Bica) Kovesi a strâns denunţuri şi
probe cu care să-l poată înfunda ■ Dragnea a fost însoţit la DNA - în stilul
„Bivolaru” - de câţiva membri de partid care şi-au justificat prezenţa prin
dorinţa de a-şi feri şeful de noi provocări de-ale unor „foşti jurnalişti”
înarmaţi cu cătuşe ■ Liderul PSD se declară nevinovat şi îşi exprimă
bănuiala că toate presiunile acestea vin din partea celor care doresc să
confişte partidul ■ Între timp, analişti de toate orientările au luat la purecat
comunicatul DNA în care găsesc o seamă de neconcordanţe şi neclarităţi,
între care şi aceea că dosarul a fost închis în 2013, fiind redeschis fără să
fi apărut probe noi, doar pe bază de ...suspiciuni rezonabile ■ Cele mai
vechi probe ar data din 2001 (?), iar o constatare de ultimă oră este aceea
că procuroarea de dosar, Carmen Lăncrănjan, ar fi încasat nişte drepturi
de autor de la o fundaţie de-a lui Soros ■ Întîmplător sau nu, în aceeaşi zi
de 13 leul a înregistrat cel mai scăzut curs faţă de euro din istoria monedei
europene - o perspectivă sumbră pentru debitorii cu credite mari ■ Un
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aspect la care nu se referă încă nimeni este acela că cursul favorizează ex-
porturile. Bineînţeles dacă avem ce exporta ■ Revoluţia fiscală îi dă pe
brazdă pe marii angajatori: Coca Cola (1500 de angajaţi) s-a angajat să
nu micşoreze salariile. Dar nici să le mărească ■ Stranie coincidenţă, odată
cu şeful PSD, la DNA, a ajuns şi şeful PNL , la Înalta Curte, unde procesul
lui Orban nu s-a încheiat odată cu achitarea din prima instanţă. Denunţă-
torul său, Urdăreanu, a primit o condamnare de 8 luni într-un alt proces,
în care fostul primar al Iaşului, Nichita , a fost condamnat la patru ani în-
chisoare, pentru mită ■ Banca Naţională, care în tot acest tămbălău fiscal
încearcă să convingă că nici usturoi n-a mâncat - anunţă că din ianuarie
până în septembrie datoria externă a României a crescut cu 294 milioane
de euro ■ Şi o...ciudăţenie: după ce s-a întors de la DNA, Dragnea a
primit, la parlament, vizita inopinată a ambasadorului american Klemm.
Protectorul celei care de data asta nu are nevoie de protecţie... ■ Veritabilă
Jeanne D Arc, călare pe caiii albi ai Anticorupţiei AntiDragnea, Codruţa
Kovesi îşi permite aroganţa de a da cu flit pentru a patra oară invitaţiei
Comisiei de anchetă a alegerilor din 2009  ■  Lămurită deja de „opinia
separată” a Liviei Stanciu, prezenţa sa în „sufrageria lui Oprea” epuizează
informaţiile pe care şefa de atunci a Parchetului General ar mai putea să
le dea Comisiei ■ Se ştie cine l-a denunţat pe Dragnea, oferind procurori-
lor dovada suplimentară necesară redeschiderii dosarului: este Dan Şova,
fostul ministru al „Marilor proiecte”, care a afirmat că Dragnea i-ar fi spus
despre TelDrum „ştii că este al meu” ■ Veritabilă His Master s Voice,
Mădălina Dobrovolschi dă asigurări de la cel mai înalt nivel (Dealul
Cotrocenilor) că în România nu există un „stat paralel”. Poate pe la alţii...
■ Ponta face conferinţe de presă la Parlament în numele partidului nepar-
lamentar Pro Patria (el şi Daniel Constantin) în care solicită de urgenţă
demisia lui Dragnea şi alegerea unui alt preşedinte al Camerei ■ Totodată
dă de ştire că nu va susţine moţiunea de cenzură a liberalilor, care mai au
nevoie de 11 voturi de-ale Alianţei ca să dea jos guvernul ■ USR este în
alertă maximă: membrii săi au aflat că PSD şi ALDE pun la cale un plan
mârşav de blocare a achiziţiei rachetelor PATRIOT. Ar fi mai mare
ruşinea, după ce Iohannis şi-a luat angajamentul, personal, faţă de Trump
■ PIB-ul a crescut cu 7% în primele nouă luni ale anului. Nimeni nu ştie
prea bine cum şi de ce ■ Cursul valutar dă dureri de cap tuturor. Mai puţin
Băncii Naţionale care şi-a propus să nu mai intervină şi să lase guvernul
să se descurce cum o şti ■ SRI-ul a prins, în sfârşit, un spion. Un naţio-
nalist sârb care culegea informaţii despre baza de la Kogălniceanu, altele
decât cele care se dau deobicei la televizor..■ Comisia Europeană s-a scre-
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mut şi a elaborat noul raport MCV. Noul? De fapt vechiul, vechile
rapoarte. De ani de zile nu se mai schimbă decât virgulele şi, poate, câteva
nume din însăilările primite de la ONG-uri din ţară, rafistolate sub con-
trolul direct al Monicăi Macovei ■ Vicele european Timmermans nu face
nici el altceva decât să-şi pună semnătura sub textul pe care i-l aduce se-
cretara, fără a citi măcar câteva rânduri ■ La ce bun? Şi ei şi noi ştim că
ăsta e jocul, că România şi Bulgaria trebuie ţinute la respect ca să nu-şi ia
lumea în cap şi să strice jocurile altora. Măcar până în 2019 ■ Culmea
este că unul ca Iohannis - pe care în mod normal raportul ar trebui să-l
afecteze personal (doar el este cel „foarte mulţumit” de activitatea justiţiei
din statul paralel care nu există) - ia raportul în serios şi îi mustră pe ... vi-
novaţi: „E un serios semnal de alarmă!” ■ Dacă raportul ăsta are pe un-
deva dreptate, este acolo unde se pune problema reformării Justiţiei, cea
care nu se dovedeşte doar imună la fenomen, dar pur şi simplu dependentă
de actuala stare ■ În topul penibilităţilor anului se înscrie si „victoria” SRI
care, după o îndelungată şi atentă supraveghere, a dibuit un spion sârb
care strângea date despre amplasamentul bazei de la Kogălniceanu (?!),
în încercarea de a afecta parteneriatul nostru strategic. Dat pe mâna
justiţiei, aceasta l-a expulzat şi i-a interzis să mai calce pe frumoasele
noastre meleaguri preţ de cinci ani. Timp în care vigilenţii noştri sereişti
vor putea dormi liniştiţi ■ Dacă tot este să vorbim despre victorii (în încer-
carea de a mai uita de jenantul 0 - 3 cu Olanda) nu putem ocoli titlul cu
care se mândreşte Tudose în numele guvernului care-i poartă numele:
locul 3 în lume (!) la creşterea economică în trimestrul II - 8,8% ■ Şerban
Nicolae îşi asumă ingrata sarcină de a o „turna” pe Monica Macovei şe-
fului său de la Parlamentul European pentru refuzul de a se prezenta la
comisia de anchetă SIPA. Tot se poartă denunţurile ■ Inclusiv cele pe care
Ponta le caracterizează a fi simple exprimări ale unor adevăruri. Ca aceea
a „blatului” dintre Dragnea şi Iohannis, pentru alegerile din 2019...■ A
venit ca să doarmă o noapte în România Rex Tillerson, secretarul de stat
american, într-o escală la revenirea din turneul asiatic al şefului său - cel
cu rachetele PATRIOT... ■ De câteva zile o tensiune surdă însoţeşte
subiectul rachetelor americane ■ Mai întâi a stârnit îngrijorare absenţa în
bloc a parlamentarilor PSD şi ALDE la şedinţa Comisiei în care ar fi tre-
buit să voteze legea achiziţiei acestora, înainte ca Finanţele să plătească
prima rată de 600 milioane dolari (deocamdată fără documente justifica-
tive) ■ Pentru ambasadorul Klemm a fost un semnal de alarmă care l-a
făcut să dea buzna peste Dragnea, la Parlament, taman când acesta revenea
de la DNA, unde prietena ambasadorului îl pusese sub acuzare în dosarul
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Belina ■ „Colac peste pupăză” - vorba românului, spre seară a aterizat la
Bucureşti fără nici o treabă (practic, ca să doarmă la Marriott) Secretarul
de Stat Tillerson, care revenea din turneul asiatic, la ţanc pentru a-i spune
lui Meleşcanu că şeful său, Trump îi trimite calde salutări şefului lui,
Iohannis ■ Mesajul a fost înţeles la adevărata lui semnificaţie, dovadă că
Dragnea s-a grăbit să dea public asigurări că luni va fi adoptat documentul
în valoare de 4 miliarde de dolari ■ Pe Tudose a cam început să-l doară
în cot de Iohannis. „El cu părerea lui despre reforma fiscală, noi cu a noas-
tră” ■ CCR a amânat pronunţarea în cazul sesizării lui Tăriceanu pe tema
conflictului instituţional din dosarul Belina. „Speţă grea!” - a exclamat
Valer Dorneanu, înainte de a anunţa amânarea, din cauza absenţei a doi
colegi prudenţi ■ Dragnea nu crede că MCV-ul va fi ridicat vreodată.
Chiar aşa: de ce să mai fie ridicat când stă atît de bine? ■ Manda, şeful
Comisiei de investigare a „Cinei lui Oprea” a aflat cu uimire că în fiecare
an se solicită şi se obţin de către SRI peste o mie de mandate de ascultare
pe Legea siguranţei naţionale. Unele au ca rezultat descoperirea unui spion
de genul sârbului căruia i-a fost refuzat accesul în ţară, suspectat fiind că
se interesa prea insistent de amplasamentul(?!) bazei de la Kogălniceanu
■ De la Goteborg, preşedintele pune diagnosticul actualei administraţii:
„Partea guvernamentală nu şi-a făcut treba în acest an. Puţini bani investiţi
în lucrări publice” ■ Administraţia ar putea replica prin aceea că a investit
în oameni: majorări de salarii şi creşterea consumului! ■ CExN al PSD
de la Herculane a semnat certificatul de naştere al „statului paralel şi ile-
gitim”, în rezoluţia de condamnare a abuzurilor acestuia ■ Deşi Iohannis
nu crede că aşa ceva ar exista decât în imaginaţia „penalilor” ■ Liberalii
au depus moţiunea de cenzură semnată de 148 de parlamentari. În caz de
reuşită, Orban este decis să se sacrifice asumându-şi postura de premier -
din partea PNL, bineînţeles ■ Ambasadorul Klemm intervine din nou în
agenda publică afirmând - cu îndreptăţire - că dacă s-ar stopa furtul şi
corupţia România ar putea investi în şcoli şi spitale ■ Ar fi interesant dacă
Excelenţa Sa ar face un calcul pentru a afla câte şcoli şi spitale s-ar putea
construi cu cele 4 miliarde de dolari pe care ne pregătim să-i dăm pe ra-
chete ■ Tudose dă de veste că HG privind salariul minim va fi adoptată
odată cu bugetul. Se pare că principalul beneficiar al majorării acestuia
este...statul, care va încasa taxe mai mari de la privaţi, pentru că la stat nu
se prea lucrează pe salariul minim. Poate pe cel maxim ■ Ministerul Medi-
ului, „hăituit” de victimele urşilor, promite că anul acesta va supune dez-
baterii publice planul de management al populaţiei de carnivore mari. 
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Zmeul zmei lor

Dragoste păr intească
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Săptămâna 47
(20 - 26 noiembrie)

■ Geaba ne-am pus speranţe în a avea şi noi un beneficiu de pe
urma Brexit-ului. Candidatura noastră pentru relocarea Agenţiei
Europene a Medicamentului de la Londra la Bucureşti a picat cu succes,
în faţa Amsterdamului. Era previzibil, Capitala noastră neputând con-
cura din nici un punct de vedere ■ S-a lămurit misterul escalei neaştep-
tate a Sectretarului de Stat Tillerson la Bucureşti, la întoarcerea din
turneul asiatic. La întâlnirea informală pe care a avut-o cu Meleşcanu
s-a interesat, în treacăt, despre tergiversarea formalităţilor pentru achiz-
iţia rachetelor Patriot. Ai noştri, băieţi inteligenţi, au priceput aluzia
■ Aşa încât, după cum promisese Dragnea, luni a fost votată în Senat
legea de achiziţie, urmând ca marţi să-şi facă datoria şi Camera Depu-
taţilor, iar achiziţia de armament a secolului (patru miliarde dolari!) să
devină un fapt împlinit, spre deplina satisfacţie a parteneriatului Trump
- Iohannis ■ Tăriceanu şi Dragnea le dau bice colegilor să adopte în
regim de urgenţă legea privind statutul Casei Regale, pentru că familia
a avertizat că nu garantează să-l mai poată ţine în viaţă pe rege pentru
a se putea bucura de această reparaţie istorică ■ Ca deobicei, scandal la
rezidenţiat, unde nişte grile defecte au provocat haos IT ■ În parlament
a fost citită cu intonaţie moţiunea de cenzură semnată de 148 de parla-
mentari, cu 85 mai puţini decît ar avea nevoie să treacă. Deşi tocmai
aceasta era problema secretă a lui Orban: ce face dacă pică guvernul
Tudose? ■ Şefa CJ Sibiu, madam urcanu, le-a interzis primarilor liberali
să participe sâmbătă la evenimentul „Alege oaia!” al lui Daea, în ciuda
faptului că dânsa poartă un nume de sorginte ovină... ■ Ştirea zilei care
a cutremurat România a fost cea care anunţa întoarcerea mareşalului
Oprea în politică! ■ În meciul Kovesi - Dragnea, şefa DNA dă o lovitură
năucitoare: pune sechestru pe averea liderului PSD! O avere substanţial
mai mică decât se credea în general despre aceea a „stăpânului” Teleor-
manului, pentru că grosul agoniselii de o viaţă i-a rămas ex-soţiei Bom-
bonica după divorţ ■ Asta n-ar fi o problemă pentru „trinom”, dacă la
Înalta Curte ar putea fi reactivată specialista în „confiscări extinse” -
Camelia Bogdan ■ Operaţiunea asta de commando - care aminteşte
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izbitor de tehnica „învăluirii” brevetată de Daniel Morar în operţiunea
„Năstase”, cu anchete multiple, concomitent - îndârjeşte Puterea, tot
mai decisă ca în ciuda oricăror presiuni , interne sau externe, să adopte
modificările la legile Justiţiei, care să anuleze privilegiile prin care
procurorii obţin pe bandă rulantă succese facile în lupta cu corupţia prin
metode abuzive ■ Sincer îngrijorată pentru viitorul propriu, Codruţa
Kovesi s-a dus la GDS pentru a căuta sprijin. Acolo a dat nas în nas cu
unul dintre politicienii cu care zicea că nu se întâlneşte - Orban ■ Lide-
rul PNL tocmai făcuse cea mai mare eroare din scurta sa carieră de şef
al liberalilor: a infestat protestul străzii cu microbul politicii! Al politicii
liberale - dacă mai are vreo importanţă care ■ Odată cu această opera-
ţiune disperată, „penalul” Orban (pentru că procesul său de corupţie nu
s-a încheiat) compromite orice şansă a tentativei sale de moţiune de
cenzură - dacă a avut vreuna ■ Flitul cu care Codruţa Kovesi tratează
solicitările Parlamentului (a refuzat de patru ori invitaţiile Comisiei de
investigare a alegerilor din 2009) ar putea - sau ar trebui - să se lase cu
suspendarea din funcţie pentru flagrantă încălcare a Constituţiei - după
cum a stabilit chiar Curtea Constituţională ■ Solicitat să se pronunţe,
ministrul Toader a promis că va lua o decizie pe 31...decembrie! Anul
acesta ■ Leul îşi continuă evoluţia negativă cu un nou minim absolut,
sub privirile îngăduitoare ale Isărescului... ■ Călătoria cu trenul i-a sti-
mulat limbariţa preşedintelui, nevorbit de o bucată de vreme. Ajuns la
Ploieşti, pentru a participa la o reuniune oficială, a făcut o trecere în re-
vistă a problemelor despre care nu mai apucase să vorbească , ocupat
fiind cu nişte vizite prin străinătate ■ Concluzionând: „Statul paralel e
o prostie!”. PUNCT! ■ Şi un post scriptum: „Există persoane care vor
să acapareze toată puterea!”. Altele. ■ Spre uimirea cioporului de jur-
nalişti care l-au asaltat mai ceva ca pe Dragnea la DNA, preşedintele
ştia cât costă biletul de tren pînă la Ploieşti: 23 lei! ■ Lui Tăriceanu dez-
baterea de la GDS, la care Kovesi a căutat sprijin pentru lupta sa dreaptă
cu corupţia i-a evocat Coreea de Nord. Doar acolo se mai discută în
felul acesta ■ Kovesi l-a reclamat pe Tăriceanu la CSM (?). Cum că
atacurile sale la adresa Justiţiei sunt tot mai dese şi mai violente. CSM-
ul nu poate face însă nimic, nădejdea rămânând tot în...DNA: cu alte
câteva dosare pe lângă cel cu minciuna - după reţeta „Dragnea” - i-ar
mai pieri cheful să atace independenţa justiţiei ■ Cine a scumpit oul? -
este întrebarea care frământă Executivul. Daea este tentat să-l facă
răspunzător pe şeful Concurenţei, Chiriţoiu, care „face pe păunul între
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găini”, în loc să vadă prin ce manevre oneroase a ajuns produsul găinii
să-şi dubleze preţul fără motiv - devalorizarea leului nefiind o explicaţie
serioasă ■ Au fost eliberaţi din puşcărie Ridzi şi Dan Diaconescu. Au
ispăşit... ■ Contemplând tabloul agitat al acestei toamne târzii eşti tentat
să exclami precum Iohannis: „Îţi pui mâinile în cap! Lumea nu înţelege
cum s-a putut ajunge aici!”. Deşi nu ar fi chiar aşa de greu... ■ Geaba a
vorbit personal, de la om la om, cu parlamentarii Alianţei, inutil şi-a
mobilizat membrii de partid să ia pâinea de la gura tefeliştilor din stradă!
Orban şi-a văzut visul făcut cioburi: moţiunea de cenzură a picat spec-
taculos, cu vreo sută de voturi mai puţine decât erau necesare. A mai
rămas, pentru consolare, lanţul uman în jurul Casei Poporului ■ Curtea
Constituţională i-a confirmat presimţirile lui Tăriceanu, care s-a codit
cât a putut până când a depus sesizarea pentru conflict instituţional în
dosarul BELINA. Dorneanu şi Compania consideră că procurorii pot
ancheta Hotărâri de Guvern, pentru că acestea nu sunt legi ■ Tudose e
tot mai convins că problemele leului se trag de la BNR, care se răzbună
pentru taxele la care Executivul intenţionează să supună sistemul bancar
■ In plus, Isărescu ar fi dat dovadă de lipsă de prevedere când a acordat
băncilor posibilitatea de a-şi diminua rezervele de la 10 la 8 la sută,
ceea ce a facut posibilă externalizarea profiturilor. Cele 280 de milioane
de euro ieşite din ţară explică actualul curs ■ Curs care a declanşat
scumpirile în lanţ pe care Guvernul - spune Dragnea - nu le poate limita
altfel decât crescând veniturile populaţiei ■ Iohannis l-a decorat pe şeful
Concurenţei, Chiriţoiu, ca să-i mai aline supărarea provocată de acuza-
ţiile lui Daea, ca ar fi vinovat de scumpirea ouălelor ■ Comisia lui Ior-
dache reduce în serie atribuţiile prezidenţiale în gestionarea me-
canismelor Justiţiei ■ De la Bruxelles, Iohannis protestează scrâşnit şi
dă asigurări că nu va lăsa lucrurile aşa ■ Avocata lui Dragnea a făcut
contestaţie faţă de măsura sechestrului pus pe averea liderului PSD mo-
tivând că entităţile presupus păgubite - după estimările procurorilor -
nu au reclamat producerea nici unui prejudiciu ■ Preşedintele nu-l
păsuieşte pe Poroşenko: l-a asigurat din nou că relaţiile româno-
ucrainiene nu-şi vor relua cursul normal atîta timp cât nu va fi revizuită
legea educaţiei. Preşedintele ucrainean a afirmat că va ţine cont de
recomandările Comisiei de la Veneţia , dar că ultimul cuvânt îl are par-
lamentul. Ca la noi... ■ Din observaţiile medicilor reiese că accidentul
vascular cerebral al Stelei Popescu s-a produs chiar în timpul festivităţii
la care participa aceasta, cu o seară înainte de deces, fără ca cineva să
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realizeze gravitatea situaţiei şi să o ducă urgent la spital ■ Responsabil
cu momentele comic-fanteziste de pe la evenimente, fostul ziarist Bot
a mai dat o reprezentaţie la Gaudeamus, unde i-a agresat verbal pe
Voiculescu şi Năstase, profitând de faptul că aceştia nu venisera, ca
Dragnea, însoţiţi de bodyguarzi ■ Protestarii din Piaţa Victoriei, dotaţi
cu obiecte de recuzită de serie noi, au fost întâmpinaţi de cavaleria Jan-
darmeriei. Şarja nu a fost privită ca una cavalerească... ■ De la Guvern,
tefeliştii au plecat devreme spre Parlament, unde fostul premier Cioloş
a dat un recital vocal civic care îl înscrie printre candidaţii la şefia unei
noi formaţiuni politice ■ La concurenţă cu protestele, la Teatrul Naţional
a avut loc lansarea „Anului Centenar” printr-un concert oferit de
Orchestra de Tineret dirijată de Cristian Măcelaru ■ Manifestarea a fost
deschisă, în faţa unei săli pe jumătate goale (organizatorii sunt con-
secvenţi în a invita cu prioritate personaje care nu onorează invitaţiile)
de catre Ion Caramitru, care l-a introdus pe ministrul Culturii Romaş-
canu ■ Acesta şi-a onorat funcţia cu un agramatism scris şi citit („Sala
Teatrului Naţional este una dintre puţinele locuri...”) ■ Intelectualul Par-
lamentului (nu contează că e inginer la bază) Tăriceanu, a ţinut un
speech doct în care a ţinut să corecteze o eroare fundamentală a istoriei:
unirea au făcut-o partidele politice! Şi nu - s-a subînţeles - cu rachete
Patriot sau cu divizii de procurori... ■ Din păcate în sală nu s-au înghe-
suit politicienii, cu excepţia europarlamentarului Boştinaru şi a mi-
nistrului Fifor, venit să trecă în revistă actorii echipaţi în soldaţi din
primul război mondial, care vorbeau la telefoane mobile ■ Show-ul a
purtat amprenta ARTEXIM, de super calitate, iar recitalurile au smuls
ropote de aplauze şi ovaţii ■ Momentul culminant a fost constituit de
focurile de artificii de la final, de pe platoul Teatrului - un spectacol de
excepţie sincronizat cu acordurile Rapsodiei lui Enescu şi ale Baladei
lui Porumbescu, admirat inclusiv de tefeleştii care, cu sentimentul
datoriei împlinite, se întorceau spre casele lor. 
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Săptămâna 48
(27 noiembrie - 03 decembrie)

■ Au continuat controversele pe tema răspunsului „înţepat” pe care
şefii Parlamentului l-au dat, fără să-l consulte pe Orban  (pe Barna nici atât)
Departamentului de Stat, ca răspuns la insolenta cerere de a se renunţa la modi-
ficarea legilor justiţiei ■ După tradiţie, USR a organizat un mic spectacol
satirico-politic în faţa cabinetului lui Dragnea, care, după obiceiurile teleor-
mănene, i-a invitat înăuntru, ca pe nişte colindători de bună credinţă. N-a fost
cazul ■ Şoc şi groază în „statul paralel”: BILEELUL ROZ! S-a aflat pe ce s-au
bazat procurorii DNA atunci când au decis să-l cerceteze pe preşedintele PSD
în dosarul TelDrum. La percheziţii s-a găsit un bileţel roz pe care era scris un
cod numeric alături de specificaţia „şefu” ■ Cum codul aparţinea lui Liviu
Dragnea (au demonstrat cerecetările efectuate), era clar că acesta era implicat
în afacerile necurate ale companiei. Şi nu oricum, ci în calitate de„şefu”! ■ Ni-
meni nu a vrut să o creadă pe avocată când aceasta a dezvăluit amănuntul că
biletul era adresat pentru o prelungire a permisului de vânătoare al „şefului”.
Las că ştim noi - a fost raţionamentul parchetului ■ O alta, şi mai groaznică:
dna ministru Carmen Dan a găsit la domiciliul său un dispozitiv de înregistrare-
spion. SRI şi-a declinat orice responsabilitate pe motiv că nu foloseşte dispoz-
itive ieftine, din comerţ ■ N-ar fi exclus ca microfonul să fi fost instalat chiar
de ...Dragnea, ca să vadă dacă domna ministru îi respectă indicaţiile. E de cerce-
tat şi pista asta - aviz DNA ■ O lovitură cruntă a dat tefeliştilor primăriţa Pandele
care, la solicitarea Inspectoratului Şcolar (!), a aprobat organizarea unui Târg
de Crăciun în Piaţa Victoriei, pe locul sfânt al protestelor neautorizate ■ S-a
majorat salariul minim, la 1900 lei, cu cel mai mare procent de până acum, dar
cu cel mai mic efect pentru buzunarul salariatului - câteva zeci de lei. Măsura
loveşte dur în angajatorii mici şi mijlocii ■ Instanţa a hotărât să-i ridice sechestrul
pus de procurori pe avere lui Dragnea, doar de pe leafa de la Cameră. Alminteri
era muritor de foame, nevoit să mănânce de prin coşurile de gunoi ale Parla-
mentului, ca băiatul ăla de la USR ■ Tudose i-a demascat pe protestatarii de la
APIA: un director de pe la judeţ are leafa mai mare ca a lui! ■ Achiziţiile de ar-
mament merg unse: am mai luat, de la elveţieni, de data asta (poate se supără
Trump, dacă află) 227 de transportoare blindate, pentru un mizilic de 900 mili-
oane euro ■ O excelentă emisiune de la TVR - „Interesul general” - realizată
de Sorin Burtea, nu-şi găseşte locul în prime time-ul cotropit de nenumăraţii
pui ai Stării Naţiei a saltimbancului Pătraru ■ Mâna destinului a lovit din nou
una dintre cele mai populare scene ale teatrului românesc: la doar cîteva zile
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după Stela Popescu, Cristina Stamate a luat şi ea drumul eternităţii. A fost una
dintre figurile emblematice ale Teatrului Tănase ■ Ca să vezi mişelie guverna-
mentală: conturile de facebook ale unora dintre participanţii la marşul de protest
de duminică au fost blocate câteva ore! Suficient ca să producă derută organi-
zatorică ■ Jandarmeria călare nu a avut intenţii ostile, duminică. A vrut doar să
rezerve o bandă pentru circulaţia automobilelor pe traseul marşului de la Guvern
la Parlament. Ba se poate spune chiar că unii manifestanţi s-au comportat ostil
faţă de nevinovatele cabaline care, spre cinstea lor, nu au ripostat ■ PSD şi
ALDE pregătesc un răspuns pentru demonstraţiile civico-liberale: pe 9 decem-
brie, la Craiova, va fi organizat un mare miting pro: pro-revoluţie fiscală şi pro-
modificarea legilor justiţiei ■ Ambasadorul Klemm nu uită şi nu iartă: pentru
faptul că Toader l-a pus la punct acuzându-l că nu pre are habar de noţiunile de
drept, îl ameninţă că „va fi cu ochii pe modificările” propuse de acesta, ur-
mărindu-le „foarte atent” ■ Nici vorbă de remaniere în guvernul lui - spune
Tudose. Poate în altele.. Ideea a fost pusă pe piaţă de „numărul 2” din partid,
Bădălău, nerăbdător să compenseze pierderea unui conjudeţean (Cuc) printr-
un nou titular la portofoliul Sănătăţii (cu o parlamentară de Giurgiu) ■ Dragnea
nu şi-a făcut apariţia la Parlament, şedinţa grupului parlamentar desfăşurân -
du-se în absenţa lui ■ Sindromul „Grindeanu” face prozeliţi: s-a trezit şi
europarlamentarul Ivan că nu are chef să stea în afara partidului din care a fost
dat afară neregulamentar şi vrea să-l dea în judecată pe actualul preşedinte pen-
tru măsura luată de precedentul ■ Reacţiile faţă de insolentul mesaj al Depar-
tamentului de Stat prin care România este avertizată să nu modifice legile
justiţiei în Parlament s-au împărţit, ca deobicei ■ Opoziţia - reprezentată de
declaraţiile satisfăcute ale lui Orban, Boc, Cristian Diaconescu, Barna (cel de
la USR) şi - cu voia dv, ultimul pe listă - civilul Cristian Tudor Popescu - a
salutat avertismentul ca fiind „binevenit şi necesar” pentru a se evita derapajele
democratice ■ De cealaltă parte au luat atitudine Dragnea şi Tăriceanu, la uni-
son, din partea parlamentului, Toader - în numele Guvernului şi câţiva parla-
mentari ai Alianţei ■ La mijloc, surprinzător, s-a situat fostul ministru al Justiţiei,
Cătălin Predoiu, care a afirmat că nu poate să accepte tonul pe care se vorbeşte
României ■ De la Turnu Severin (?) Hans Klemm a considerat că nu ar trebui
să constituie o surpriză comunicatul cu pricina. Nici n-a fost, în el putând fi re-
cunoscute cu uşurinţă ideile şi opiniile vehiculate sistematic de ambasador
■ Principalele reproşuri adresate comunicatului sunt acelea că pune presiune
pe mecanismul democratic al legiferării şi că ignoră conţinutul real al modi-
ficărilor ■ Una rece, alta caldă: la Washington secretarul de Stat Tillerson ne
laudă pentru „investiţia în securitate” pe care am făcut-o prin alocarea a 2% din
PIB pentru înarmare - operaţiune la a cărei finalizare a contribuit el însuşi prin
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escala la Bucureşti de săptămâna trecută ■ Surprinzătoare, în context, tăcerea
preşedintelui Iohannis, parte implicată în conflict... ■ Şi a fost Ziua Naţională -
a celor două Românii paralele. La tribuna oficială au luat loc invitaţii personali
ai preşedintelui (dintre care nu puteau lipsi „binomii” Kovesi şi Coldea, dar şi
caraghiosul de Goţiu), iar vizavi, în popor, Dragnea şi Tăriceanu ■ Cu această
ocazie Armata a scos de prin depozite şi garaje cam tot ce avea , pentru a justifica
pretenţiile de lider al flancului sud-estic, chiar dacă achiziţiile spectaculoase
mai au până să ajungă la noi. Abia s-au achitat primele rate ■ „Sindromul
Macron” poate fi numit acest puseu militarist (de care a fost impresionat chiar
şi comis-voiajorul Trump) care prin exhibarea tehnicii de luptă ar dori să des-
curajeze eventualii agresori ■ Seara, la recepţia de la Cotroceni, Iohannis a ţinut
un discurs festiv în care a măturat pe jos cu „inventatorii” statului paralel. A fost
un veritabil pamflet, rostit în absenţa celor cărora le era dedicat ■ După discurs,
preşedintele a făcut dreapta-mprejur, nemaipierzând vremea cu invitaţii, şi luând
drumul Sibiului ■ Reacţii ale „păgubiţilor festivi”. Dragnea: „Unii confundă
parteneriatul cu slugărnicia!”. Tăriceanu: „Trăim o perioadă în care drepturile
şi libertăţile cetăţenilor sunt ameninţate!” ■ Preşedintele-analist trage printre
salve şi o concluzie geopolitică: „Va trebui să facem o analiză serioasă a seco-
lului care se încheie!” ■ Cu cine? Desigur, cu Liiceanu şi Cărtărescu, cei care
au îndemnat la boicotul editurii care i-a tipărit pe Năstase şi Voiculescu! ■ Dar
de ce doar boicot şi să nu le ardem cărţile în Piaţa Victoriei, după un model
celebru, de la care tefeliştii au împrumutat şi recuzita de genul „Ciuma roşie”
(brevetată de Goebbels) ■ A intrat dihonia în PSD - mai exact între premier şi
primăriţă. Tudose îşi dă cu părerea, nitam-nisam, despre Târgul de Crăciun din
Piaţa Victoriei, întrebându-se pe unde vor traversa participanţii ■ Răspunsul
era simplu: tot pe acolo pe unde traversează şi manifestanţii! ■ Gabriela
răbufneşte acuzându-l pe grijuliul premier de lipsă cronică de colaborare ■ Că
ideea Târgului nu era dintre cele mai fericite s-a văzut când au început să fie
montate căsuţele , luate cu asalt de detaşamentele avansate de protestatari, care
le-au distrus şi împrăştiat, molestându-i pe muncitorii spărgători de protest
■ Acuzaţia de anarhie lansată de Firea e reală. Cum s-a ajuns aici? Datorită
„timidităţii” autorităţilor care nu doar că au tolerat manifestaţiile neautorizate,
ba le-au mai şi protejat, să nu sufere protestul ■ De aici până la a fi considerate
o proprietate de drept n-a mai fost decât un...pas cu pas ■ Iar acela a fost făcut
chiar de arhanghelul democraţiei cu protecţie americană, Iohannis, pogorât cu
geaca sa roşie în mijlocul civicilor insurecţionişti pentru a le da binecuvântarea
cotroceană ■ Tot un soi de binecuvântare a dat patriarhul Daniel, invitat la
Moscova de colegul său Kirill, unde a vorbit despre necesitatea unui front
comun al ortodoxiei în faţa cultelor cotropitoare... 
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Săptămâna 49
(04 - 10 decembrie)

■ Marele miting pesedist este sub semnul întrebării - mirării
(vorba lui Ponta: mitinguri fac cei din opoziţie!), mai ales de când şi
Tăriceanu a dat de înţeles că o asemenea manifestare n-ar prea avea
rost. Iar Solomon a punctat cu tâlc: şi Ceauşescu a fost îndemnat să facă
un miting... ■ Aşa că a rămas la latitudinea organizaţiilor ce să facă
■ Târgul de Crăciun, care trebuia să suplinească, în perioada sărbăto-
rilor, protestele civice, se va muta în Piaţa Enescu, lângă Ateneu ■ Şi
ca să nu rămână lucrurile în ceaţă, useristii au şi venit cu o propunere
constructivă: Piaţa Victoriei să fie declarată, prin lege, loc public dedicat
manifestărilor publice. De protest sau - de ce nu - de susţinere ■ Iar
atunci nu ar mai fi nevoie de aprobările de la Primărie pe care, oricum,
nu le mai ia nimeni...■ Senatul a adoptat prevederile revoluţiei fiscale.
Urmează Camera, după care intră în vigoare cam tot ce au contestat
mediile de afaceri ■ Eliminată de Comisia lui Iordache, de gura opozi-
ţiei, procedura legală prin care statul se poate îndrepta împotriva magis-
traţilor care gresesc voit sau din neglijenţă, va fi aprobată în plen
■ Dintre cei patru muşchetari cu florete Microsoft, doar Sandu a mai
rămas în puşcărie, ceilalţi fiind eliberaţi pe bază de bună purtare. Asta
pentru ca fostul ministru al Telecomunicaţiilor din vremea lui Boc să
se înveţe minte să mai reclame la Departamentul de Stat şi la Procurorul
General (al Americii, nu Lazăr) pe ambasadorii Gitenstein şi Klemm,
care s-ar fi implicat în afacere ■ După mizerabila tentativă de a ne in-
terzice mititeii, pe motiv de salicilat, Uniunea Europeană pregăteşte o
altă mârşăvie, prin care să ne lipsească de tradiţionala şaormă naţională,
care - chipurile - ne-ar dăuna la sănătate, din cauza unor fosfaţi care
menţin carnea proaspătă ■ În TOP 300 al celor mai mari averi despre
care cred aşa ceva realizatorii săi (altminteri e greu de aflat cine e cu
adevărat bogat şi cît posedă - lucruri pe care nu reuşesc să le afle nici
procurorii) pe primul loc a fost instalat Ţiriac, iar pe ultimul Simona
Halep. Probabil că nu e întâmplător faptul că lista începe şi se termină
cu tenisul...■ Am trăit să o auzim şi pe asta: în ţara noastră, confruntrată
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tradiţional cu şomaj cronic, suntem nevoiţi să importăm lucrători auto
din China şi Filipine! Pentru că service-urile noastre au fost părăsite de
mecanicii care, la fel ca medicii,  preferă să profeseze prin Europa
■ De săptămâna viitoare primăriţa Firea-Pandele ne face cadou de săr-
bători biletul unic pentru metrou şi transportul de suprafaţă. Abonamen-
tul pe o zi va fi de doar 17 lei ■ Eveniment trist - dar inevitabil, prin
prisma ultimelor evoluţii ale stării de sănătate - decesul regelui Mihai
a declanşat un adevărat tsunami de declaraţii  ■ În cei 96 de ani ai în-
delungatei sale vieţi, fostul monarh s-a confruntat cu unele dintre cele
mai dure episoade ale unei existenţe marcate de contradicţii ■ A urcat
pe tron la 5 ani, a fost detronat de propriul său părinte, a revenit la ado-
lescenţă şi a fost forţat să abdice, părăsind ţara pentru aproape jumătate
de secol ■ Reîntoarcerea sa din Elveţia a fost plină de peripeţii, pentru
ca în final să redobândească de la ţara strămoşilor săi o parte din onoare
şi din avere (minus cea pe care a pus mâna PrensPol) , printr-un consens
politic de ultimă oră, în care rolul principal l-au jucat - paradoxal -
guvernările de stânga ■ Deşi rolul său efectiv în derularea eveni-
mentelor a fost extrem de redus, a dominat adversităţile prin demnitate
şi echilibru ■ Odată cu el, faza monarhică efectivă se încheie în Româ-
nia, instituţia rămânând în posesia unui rol pur decorativ, prin urmaşii
săi nesemnificativi ■ Cele trei zile de doliu naţional (Cioloş ar fi decis
măcar o săptămână) constituie un omagiu meritat ■ Sub presiunea
emoţiei publice „Casa Regală” nu-i va mai interzice izgonitului principe
Nicolae, cel dezmoştenit nu doar teoretic, prezenţa la funeralii ■ Parti-
cipând la reuniunea ECOFIN, ministrul Mişa a dat asigurări că România
nu va depăşi pragul de deficit bugetar de 3%. Dacă nu va reuşi, asta e!
■ La CNAIR s-a semnat contractul pentru realizarea variantei de ocoli-
re a Comarnicului. Mai rămân de ocolit Sinaia, Buşteni şi Predeal pentru
ca DN1 să devină funţional şi în week-end-uri ■ Fostul ministru de
Interne, Cristian David, a fost condamnat la 5 ani închisoare pentru
luare de mită. N-a apucat să stea prea mult în compania socrului Vlasov,
eliberat recent după o condamnare pe motive similare ■ Cu povara re-
cursului în procesul său de mită pe cap, mandolinistul Orban mai are
puterea să se întrebe „oare unde ar fi fost România dacă în 1990 Ma-
jestatea Sa ar fi fost repus în drepturi?”. Păi cum „unde”? Tot aici, pen-
tru că oamenii ar fi fost aceiaşi. Inclusiv cei care au vrut să-l aleagă
preşedinte... ■ Spre surprinderea generală, naţionala de handbal fete,
considerată de autorităţile de profil (inclusiv TVR) lipsită de şanse la



CM din Germania, a reuşit să se califice în optimi unde va întâlni
Ungaria sau Suedia. A strălucit din nou „veterana” Cristina Neagu
■ Regele a murit, trăiască Regina! - pot spune românii, precum francezii
în vremurile în care nu-şi decapitau monarhii. Regulamentul casei
Regale spune că urmaşa la tron e Margareta, iar Radu Duda, doar prinţ
consort, după moda britanică ■ TVR a transformat jurnalul de ştiri în
„Ora Regelui”, redactorii săi nemaicatadixind să-şi bată capul cu alte
subiecte ■ Într-un fel, pe bună dreptate: în ultima jumătate de secol este
primul şef de stat care moare de moarte bună! Doi au fost împuşcaţi,
iar unul iradiat! ■ Guvernul a adoptat bugetul pe 2018 care prevede,
bineînţeles, o creştere economică pe principiul mutării banilor dintr-un
buzunar în altul: se măresc salarii şi alte venituri pentru ca statul să
colecteze taxe mai mari de pe urma acestora ■ Cele mai mari alocaţii
revin Ministerului Muncii (31,6 mld), urmat de Educaţie (23,7 mld) şi
de Agricultură (23,5 mld), Apărarea, cu cei 2% ai ei, venind abia pe
locul 4 ■ Plutonul primilor zece beneficiari e încheiat de SRI care în-
casează 2,3 mld ■ Adică două treimi din tot ce primesc preţioasele ser-
vicii secrete - 3,1 mld, ale căror bugete au fost majorate în medie cu
17,5% ■ „Victimele” noului buget rămân, la fel ca şi până acum,
investiţiile. Transporturile (cu 9,1 mld) şi Dezvoltarea (cu 6,2 mld)
nebeneficiind de sumele necesare unui reviriment real ■ A fost repusă
pe tapet şi chestiunea „Cuminţeniei pământului”, practic fără şanse de
rezolvare atâta timp cât proprietarii vor 16 milioane de euro, iar Minis-
terul Culturii nu e dispus să dea mai mult de 5. Iar cum nu poate fi
scoasă din ţară, soarta ei este să rămână sechestrată prin vreo colecţie
privată, în cel mai bun caz ■ Dacă micul partid USR a adus ceva nou
în politica românească, domeniile preferate rămân invectiva şi pancar-
tele agitatorice fluturate pentru camerele TV în plin parlament, în loc
de dezbatere. O jună useristă pe nume Chichirău (inspirată onomastică)
l-a provocat la un schimb de replici pe pesedistul Şerban, fără să reali-
zeze că acesta e mai versat în domeniu. A rezultat un spectacol nereco-
mandat minorilor...■ Comisia Iordache merge înainte cu modificările
la Codul Penal, cu toată opoziţia oţărâtă a zurbagiilor userişti asistaţi
de liberali. Ultimul tertip al acestora a fost acela de a cere sistarea dez-
baterilor pe perioada doliului naţional pentru a putea reflecta în linişte
la viitorul ţării ■ Procurorii sunt mai decişi ca oricând să iasă la luptă
dreaptă împotriva celor care vor să-i lase fără obiectul (facil) al muncii,
amputându-le privilegiile câştigate în timp cu tenacitate. Mai vocal ca
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oricând (vocea sa se aude acum mai abitir decât a şefei sale, Codruţa)
Lazăr a declarat jihadul judiciar, clamând că parlamentarii nu au dreptul
să se amestece în treburile procurorilor. Reciproca nefiind, evident, vala-
bilă - procurorii având tot dreptul să se amestece în treburile Parlamen-
tului (după cum s-a şi dovedit cu nişte anchete) ■ Iohannis a promulgat
legea care decretează ziua de 18 decembrie ca Zi a Minorităţilor
Naţionale. Ungurii (chiar dacă ei nu prea se consideră o minoritate egală
cu celelalte) şi-au văzut spulberat visul de a sărbători, după datină, pe
15 martie ■ Incident straniu: nişte protestatari au reclamat că le-au fost
accidentate încălţările după ce au fost agresaţi de portiera maşinii unui
parlamentar! ■ Primarul Pandele (nici o coincidenţă cu primăriţa cu
acelaşi nume) e hotărât să protesteze în Piaţa Victoriei, împotriva Gu-
vernului care, reducând impozitul pe profit de la 16 la 10%, lasă un gol
ruşinos în bugetele primăriilor care nu vor mai putea organiza acţiuni
tradiţionale de felul caravanelor de Sfânta Parascheva ■ Cu perspicaci-
tatea-i binecunoscută, Ludovic Orban observă că bugetul pe 2018 e unul
de austeritate (cu excepţia sumelor alocate serviciilor secrete). Şi dacă
da, ce e rău în asta, după dezmăţul bugetar din 2017? ■ Becali îşi
smulge puţinul păr care i-a mai rămas în cap după ce bravii lui oşteni
de la FCSB l-au păgubit de un milion de euro, ratând primul loc în grupa
de Europa League, pierzând jenant acasă jocul cu echipa din Lugano
■ Spre plăcuta surpriză generală, naţionala de handbal fete , lipsită de
aportul unor titulare retrase din activitate, şi plecată la mondialul din
Germania fără prea multe şanse, a câştigat grupa preliminară, având
cale liberă spre medalii ■ Bătălia dintre promotorii şi adversarii mod-
ificărilor Codului Penal continuă în forme dintre care mai lipsesc doar
fazele contondente ■ Ca un veritabil şef de oşti, Lazăr anunţă strategii
cuprinzând „pârghiile” prin care va reuşi să...încetinească adoptarea
măsurilor care vor afecta, dacă nu justiţia în ansamblul său, măcar ac-
tivitatea eroică a procurorilor, rămaşi singuri în faţa balaurului corupţiei
■ Tudose a plecat niţel până la Belgrad, ca să mai uite de protestele din
stradă şi din partid, unde participă la o întâlnire cu omologii săi sârb,
grec şi bulgar, cu care va discuta probleme regionale ■ Ţiriac a organi-
zat, cu discreţie maximă, o nouă ediţie a celebrei sale partide VIP de
vânătoare. Nu la Balc, ci într-o nouă locaţie din Caraş Severin,
cumpărată de la PrensPol, care la rândul său a primit-o „pe de-a moaca”
în numele unor dubioase drepturi pentru restituiri din averile regale,
la care nu este nici acum clar, după povestea cu Ferma Regală de la
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Băneasa, dacă avea dreptul ■ O propunere de prevedere legală care care
ar pedepsi înjurăturile la adresa poliţiştilor este contestată în numele
dreptului la liberă exprimare ■ Primul membru al cabinetului care şi-a
prezentat raportul anual de activitate este Petre Daea. Are şi ce să arate,
spre deosebire de majoritatea colegilor săi: agricultura a absorbit 3,33
miliarde de euro, iar la şapte soiuri de cereale s-au obţinut recolte-
record. Ca să nu mai vorbim de succesul campaniei de promovare a ani-
malului emblematic care este oaia ■ A fost Ziua Constituţiei, sărbătorită
cu râvnă mai ales de cei care o ignoră în demersurile lor cotidiene
■ Ultimul meci din grupă al fetelor noastre, de la Campionatul Mondial
de handbal din Germania, a fost pierdut la scor în faţa franţuzoaicelor,
vicecampioane olimpice. Noroc că n-a mai contat pentru calificarea în
optimile în care vom întâlni Cehia ■ Răzvan Murgeanu, fost colaborator
al Elenei Udrea şi consilier al lui Băsescu, se simte şi el dator să-l toarne
pe Dragnea, doar-doar o scăpa mai uşor din dosarul de corupţie în care
este implicat ■ Postul public de televiziune (TVR) plătit din bani re-
publicani şi-a regăsit cu entuziasm ereditatea adulatoare din vremea lui
Ceauşescu, transformându-şi programul într-un nesfîrşit omagiu
monarhist ■ Din ziua decesului regelui Mihai doar buletinul meteo nu
este raportat la personalitatea deunctului, dar lucrul acesta promite să
se corecteze ■ Noroc cu protestele anti-justiţie - preferatele echipei Tele-
jurnalului - care mai condimentează programul cu elucubraţiile mani-
festanţilor de profesie ■ Excesele de acest gen care promit să se
amplifice pe măsura apropierii datei funeraliilor, au toate şansele să
devină contraproductive, atât pentru susţinătorii nostalgici ai regalităţii
cît şi pentru telespectatotrii pe care începuse să-i recâştige postul TV
■ Agenda monarhistă este completată de mai vechiul susţinător Cioloş,
care a ales acum momentul în care să anunţe iminenta naştere a unui
nou partid, după o lungă şi anevoioasă gestaţie a Platformei 100 ■ Re-
jectat de cei cu care se codise să se afişeze la ultimele alegeri, a luat de-
cizia de a aplica deviza liberală: prin mine însumi! Cu ajutorul lui
Dumnezeu şi al lui Iohannis ■ Cel mai important susţinător al proiec-
tului său este...Moromete Rebengiuc! ■ Obrăzniciile lui Lazăr sunt taxa-
te de ministrul Toader care îi arată pisica preluării de către minister a
atribuţiilor de ordonator de credite pe care a pus mâna, din nebăgarea
de seamă generală, Parchetul General. Ceea ce ar pune capăt libertăţii
de a se cheltui după propriul chef banii de la buget ■ Publicaţia New
Europe din Bruxelles analizează corupţia din România punând degetul
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pe rana corupţiei din interiorul anticorupţiei ■ Revenit de la cvadrilate-
rala din Serbia, Tudose a participat la o şedinţă de la Ministerul de
Interne, constatând că „lucrurile au scăpat de sub control” şi că protecţia
poliţiştilor va trebui întărită printr-o legislaţie mai severă ■ Tot pre-
mierul actual aruncă o săgeată la adresa fostului, acum pe post de pri-
madonă a străzii: „Anul 2016 a fost un eşec din punctul de vedere al
proiectelor demarate”. Las-că nici 2017 nu e mai breaz...

Săptămâna 50
(11 - 17 decembrie)

■ Sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai a fost abando-
nat ore în şir la uşa  bisericii greceşti din Lausanne, în care nu putea intra
decât în prezenţa familiei. Peste noapte nu a fost vegheat decât de o
măicuţă şi câţiva români din împrejurimi ■ La Bucureşti, în Parlament,
cu voci tremurânde şi expresii pioase, liderii l-au evocat ca pe o persoană
ce le-a fost întotdeauna apropiată ■ Datorită emoţiei încercate, Dragnea
şi Tăriceanu au uitat să-l conducă pe Iohannis, la plecare, cum cerea pro-
tocolul ■ Au continuat dezbaterile şi votul din Cameră pe modificările
la legile justiţiei, proces care nu a putut fi împiedicat nici de show-ul de
fluierături pus în scenă de actorii amatori de la USR ■ Singura nădejde
a străzii îngrijorate şi a opoziţiei aproape resemnate rămân Curtea Con-
stituţională şi preşedintele - cu puteri tot mai limitate ■ Şi Uniunea
Europeană are îngrijorări şi vrea lămuriri, dar nu mai devreme de jumă-
tatea lui ianuarie ■ Abia acum înţelegem demersurile îndârjite ale am-
basadorului Klemm legate de justiţie: slăbirea legislaţiei anticorupţie -
zice Excelenţa Sa - poate expune România la ameninţări venite din
partea Rusiei! Putin stă cu ochii pe noi şi pe Codruţa! ■ Din stradă se
cer anticipate. Băsescu, mai realist decât atunci când era preşedinte, se
teme că ar câştiga tot PSD şi tot cu scor mare ■ Voci lucide prin justiţie:
judecătoarea Gabriela Baltag, din CSM, spune că în pachetul de legi pe
marginea căruia se face atăta gălăgie fără rost, nu există nici o
prevedere care să aducă vreo îngrădire sistemului judiciar! Se aude,
domnu Lazăr? ■ Comisia Iordache a isprăvit corvoada modificărilor, nu
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fără schimburi de „amabilităţi” cu colegi din ALDE. Doamna Steluţa
Cătăniciu a reproşat faptul că un amendament a fost respins în absenţa
sa! ( întârziase, datorită...epuizării!) ■ Miercuri proiectul merge în plen
pentru a fi votat înaintea intrării în doliul regal ■ În noianul de informaţii
care ne copleşeşte dinspre mediile cu opţiuni monarhiste şi-au făcut loc
două cu semnificaţii aparte. Prima - Camelia Csiki, reporter regal, ne in-
formează că regele a murit în somn. Să-i fie semnul de veci uşor! A doua:
regele a fost ultimul mareşal în viaţă al armatei române. N-a lipsit mult
să fie egalat de generalul de intendenţă cu patru stele Gabi Oprea
■ Cioloş a primit omagiul ambasadei Suediei pentru eleganţa cu care a
purtat un fes de lână suedez la manifestaţia din Piaţa Victoriei. Drept
mulţumire, i-a trimis doamnei ambasador o pereche de şosete. Tot de
lână dar românească ■ Deşi a fost şi el prezent la manifestare, ţopăind
militant, Orban nu a atras atenţia. Probabil din cauză că era cu capul gol
■ Marele ghinion al liberalilor rămâne acela că au ales un preşedinte
care nu poate intra în parlament decât cu bilet de voie şi, drept urmare,
e nevoit să-şi manifeste opoziţia în stradă ■ Pe deasupra mai e şi penal
- lucru pe care Iohannis pare a nu-l fi observat ■ În Parlament, bugetele
instituţiilor au fost votate pe bandă rulantă, fără nici unul dintre cele peste
4000 de amendamente depuse de opoziţie ■ A stârnit unele discuţii doar
majorarea cu 30% a cheltuielilor cu personalul SRI. Dar asta nu mai miră
pe nimeni ■ DNA a reluat audierile în dosarul „Belina” după ce a primit
undă verde din partea Curţii Constituţionale ■ Până când va ajunge la
instanţă, Sevil Şaideh a primit cadou de sărbători o funcţie în conducerea
ROMPETROL, unde va câştiga de câteva ori mai mult decât ca ministru
■ Rata anuală a inflaţiei a atins cel mai înalt nivel din ultimii patru ani:
3,13% faţă de 2,6% în octombrie ■ Corpul neînsufleţit al regelui Mihai
a fost adus în ţară pentru a fi plimbat de la Bucureşti la Sinaia şi apoi la
Curtea de Argeş. Dacă fostul suveran ar avea cunoştinţă de excesele
omagiale la care se dedau autorităţile şi media bugetară ar abdica încă
odată de ruşine. Tot ceea ce se întâmplă în jurul morţii lui sfidează mod-
estia şi bunul simţ care l-au caracterizat ■ Nu e chiar toată America fan
Codruţa&Coldea. Roger Stone, consilier al lui Trump, aflat pentru câteva
zile la Bucureşti, a făcut nişte declaraţii care l-au năucit pe ambasadorul
Klemm. „În România serviciile secrete au scăpat de sub control. Sunt în
cârdăşie cu Soros!” - spune americanul ■ Un ministru mai tânăr şi mai
puţin timorat de tupeul unor „Excelenţe” îi dă o replică dură ambasadoru-
lui canadian, cel „îngrijorat ca şi manifestanţii din Piaţa Victoriei” de
modificările legislative. Ilan Laufer îl acuză pe Kevin Hamilton că se
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amestecă în politica internă a României, încălcând principiile Convenţiei
de la Viena care stabilesc ce au dreptul să facă ambasadorii oricărei ţări,
nu doar ai celor mai egale decât altele ■ Ţopăiala şi fluierăturile PNL şi
USR au fost zadarnice. Curtea Constituţională a respins sesizările referi-
toare la lucrările Comisiei Iordache ■ A fost votat bugetul Administraţiei
Prezidenţiale. Cu 20% mai mare. Obrazul subţire cu cheltuială de la
buget se ţine ■ Celebra judecătoare Camelia Bogdan ( cea cu dosarul
Telepatia) a fost reprimită în magistratură, după ce fusese exclusă din
motive de deontologie. A fost însă exilată la Tg.Mureş, de unde nu va
mai putea fi invitată la sindrofiile ambasadei americane ■ Senatul a
adoptat OUG prin care punctul de pensie se majorează de la 1100 la 1250
lei. Dar de la 1 iulie 2018. Pentru cine mai prinde...■ Asediu de capete
încoronate asupra republicii române. Nici un alt eveniment nu a atras
vreodată un asemenea nivel de oapeţi de viţă nobilă. Printre cei veniţi în
premieră, un vizitator fidel: prinţul Charles ■ Apropo de prinţi:
ex-principele Nicolae nu a mai fost împiedicat să-şi viziteze bunicul, pe
catafalc. A fost întâmpinat cu manifestări de simpatie de mulţimea aflată
la coadă care şi-a trădat în felul acesta antipatia faţă de de celalalt
principe, de viţă mai puţin nobilă, dar mai bine plasat în Casa Regală
■ PrensPol şi consoarta s-au mulţumit cu partea de moştenire , deja valo-
rificată, şi nu s-au mai înghesuit printre mărimile care, oricum, nu-i re-
cunosc ■ În zelul lor antipesedist, useriştii şi liberalii (în ordinea gălăgiei)
au devenit cei mai aprigi susţinători ai abuzurilor practicate de procurori
în numele sfintei anticorupţii. Acum le put şi directivele europene care
resping spectacolul judiciar cu cătuşe, pe motiv că „actorii” sunt ai altora,
nu ai lor. Deocamdată ■ Lazăr, care de când cu campania asta s-a... ridi-
cat şi merge, este pur si simplu îngrozit de această adevărată „cădere a
Constantinopolului” judiciar. Efectele modificărilor vor fi devastatoare
- prooroceşte el Apocalipsa parchetului ■ Codruţa nu este nici ea mai
puţin ...devastată: „Dacă o astfel de lege intră în vigoare, putem spune
că DNA se închide”. De ce să se închidă, în loc ca procurorii să înveţe
să lucreze mai bine şi mai legal? ■ Ministerul Transporturilor s-a dumirit
că a pierdut hotelul Astoria printr-o mânărie ordinară făcută de amploa-
iaţi de-ai săi. S-a constituit parte civilă într-un proces tardiv ■ BNR sem-
nalează cu prost mascată satisfacţie (ştie Guvernul de ce) că datoria
externă a României a crescut în acest an cu 1,3 miliarde euro ■ De la
Bruxelles Iohannis a lăsat-o mai moale cu cu criticile la adresa modi-
ficărilor legilor justiţiei: sunt prea ample şi făcute cu prea mare viteză!
■ Mircea Cornişteanu a prins ultima zi dinaintea doliului regal pentru
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a-şi prezenta, la Teatrul de Comedie, noua premieră: „Breaking News”.
Piesă scrisă de Mihail Sebastian şi mai cunoscută sub numele de „Ultima
oră”. Regizorul a dat lovitura, cu o partitură clasică în care se regăsesc
toate tarele politice şi jurnalistice ale prezentului, excelent servită de dis-
tribuţia care-l are în frunte pe George Mihăiţă ■ Din nefericire (sau nu?)
toată atenţia îndreptată spre oaspeţii regali ai funeraliilor regelui Mihai
a pus în umbră suferinţa procurorilor, cauzată de nemiloasele modificări
operate de Iordache&Comp în structurile penale ■ Apelul disperat al al
Codruţei Kovesi („Lupta anticorupţie va fi terminată!”) este însoţit de o
demonstraţie teoretică menită să dovedească acest lucru ■ Luată la bani
mărunţi de jurişti independenţi, demonstraţia sa se dovedeşte a fi o
colecţie de minciuni bune doar pentru inflamarea spiritelor străzii ■ „O
să ne întoarcem la vremurile de dinainte de 2004” - avertizează ea cu
ultimele puteri, evocând cu nostalgie minunatele clipe în care Monica
Macovei instaura dominaţia procurorilor asupra statului de drept, cu
binecuvântarea unui Bruxelles obsedat de „peştii mari” ai corupţiei altora
■ Invadatul de adrenalina bătăliei din tranşeele revizuirii legilor justiţiei,
Lazăr este pe cale să o încurce de pe urma bravadei de la OUG 13, când
a retras-o cu forţa pe Oana Schmidt Hăineală de la Ministerul Justiţiei,
ca să-l pedepsească pe Iordache. Înalta Curte i-a dat cîştig de cauză aces-
teia în procesul intentat procurorului general şi CSM, care nu doar că
vor avea de plătit daune, dar vor suporta şi sancţiuni administrative
■ Isterie la metrou, după episoadele dezaxatei care a îmbrâncit două
femei spre şine. Tot mai mulţi călători sunt obsedaţi de prezenţa unor
persoane malefice împotriva căror nimic şi nimeni nu-i poate proteja
■ Aflat tot pe la Bruxelles, Iohannis renunţă temporar la tema modi-
ficărilor din justiţie şi vorbeşte despre euro. El reiterează angajamentul
ferm (?) al României de a adera la euro cât mai curând. Asta poate să
însemne şi unul, dar şi zece ani. Vom vedea ■ Ca şi Juncker, Gianni
Pitella, liderul europarlamentarilor socialişti şi democraţi din Parlamen-
tul European, crede ca România, Bulgaria şi Croaţia trebuie să intre cât
mai repede în spaţiul Schengen. Ca şi în cazul euro, acest „repede” poa-
te însemna oricât. Oricât vor crede de cuviinţă nemţii şi olandezii
■ Băsescu şi-a pus în minte să candideze la alegerile din Basarabia, după
ce va lămuri problema cetăţeniei retrase de Dodon. Probabil că se se
vede un Cuza...■ Ambasadorul Jinga a primit distincţia de „Cel mai bun
diplomat român din America”. Pe merit: e singurul! Că doar nu-şi
închipuie cineva că George Maior e şi diplomat, chiar dacă e ambasador.
El este ce ştim cu toţii că e...

260 /  AMOS News



şaptezile / 261

Declaraţie

Geometria de partid



Săptămâna 51 
(18- 24 decembrie)

■ VOX PROCURORES: În România nu a fost Revoluţie!!!
Este ultima găselniţă a Parchetului Militar care se delimitează de istorie,
ajungând la senzaţionala concluzie că în 1989 nu a fost nici o revoluţie,
ci doar o enormă manipulare, exercitată de Armată şi Securitate ■ Este
adus ca dovadă faptul că atunci nu s-a înregistrat un vid de putere şi că,
de fapt, aceasta a fost preluată de la Ceauşescu de către „conspiratorii”
din decembrie ■ Celebrul revoluţionar Teodor Mărieş este înclinat să
fie de acord cu această variantă, ignorând faptul că fără revoluţie nu pot
exista nici revoluţionari şi nici privilegiile aferente ■ Mişcare tactică a
Puterii în siajul ultimelor evenimente: s-ar putea face un referendum în
legătură cu reinstaurarea monarhiei. Situaţie în care am putea scăpa de
preşedinţi...■ Deşi Constituţia spune clar că forma de guvernământ e
republica. Dar putem să o schimbăm şi pe asta. Tot prin referendum
■ TVR (TeleViziunea Regală) îşi continuă neabătută parcursul
monarhist, după turul de forţă de vreo zece zile în care elogiile şi omagi-
ile au concurat cu cele din vremea lui Ceauşescu, pe care băieţii şi fetele
Doinei Gradea aproape că le-au depăşit ■ Judecători şi (mai ales)
procurori au protestat în stradă împotriva modificărilor Codului Penal,
motivând că legea le interzice doar să facă grevă, nu să şi protesteze
■ A fost dat festiv în folosinţă Spitalul Foişor, refăcut şi modernizat
cu 50 milioane de euro la cele mai înalte standarde mondiale. Un singur
lucru lipseşte: medici şi asistente suficienţi! ■ Primăria Sectorului 1
nu mai are ce face cu banii, aşa că s-a hotărât să mai dea vreo zece mili-
oane pentru Catedrală ■ Guvernul începe să ridice capul şi vocea la
opozanţi: anul acesta absorbţia de fonduri europene a fost de 3,4 mili-
arde! Să mai zică cineva ceva despre „absorbţia zero” din vremea lui
Cioloş...■ Meciul Ţiriac - Isărescu a început la tribunal. Banca Naţiona-
lă a fost dată în judecată pentru scoatereea din circuitul public a Arenei
PROGRESUL ■ Iordache merge în pas alergător cu modificările la
legile justiţiei. Dincolo de unele decizii justificate, au început însă
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să-şi facă loc şi o serie de aberaţii pe care revoluţionarul Lazăr le ex-
ploatează cât poate ■ Faţă de protestele magistraţilor ministrul Toader
are un punct de vedere just-ificat: în nicio ţară nu sunt magistraţii cei
care fac legile! ■ Dar, pe de altă parte, recunoaşte că aceştia pot protesta
în calitate de cetăţeni ■ La Parlament USR îşi continuă programul cul-
tural-distractiv cu Goţiu şi Chichirău pe post de Ţociu şi Pandele ■  Sena-
tul a adoptat legea răspunderii magistraţilor, unul dintre motivele
principale ale protestelor. Mai rămân însă şi altele... ■ În acest timp pe
la tribunale şi chiar la CSM părerile sunt împărţite ■ Unele îl confirmă
chiar pe Iordache, care crede sincer că nici una dintre modificări nu în-
calcă independenţa magistraţilor de bună credinţă şi care ştiu să-şi facă
meseria ■ Primări(ţ)a a decis ca Parcul Herăstrău să se numească
„Regele Mihai”. S-a mai numit „Carol al II-lea” şi „I.V.Stalin”. Şi s-ar
putea ca lista să nu se încheie aici. Ce-aţi zice de „Parcul Ceauşescu”
peste un număr de ani? ■ În timp ce Parchetul General dă de veste că
n-a fost nici o revoluţie, Iohannis merge la Troiţă şi se întreţine cu cu
revoluţionarii care n-au fost revoluţionari şi zice ceva despre comunism,
pe care îl identifică prin Parlament ■ Dar, chiar dacă n-a fost revoluţie,
trebuiesc găsiţi nişte vinovaţi pentru victimele confuziei generalizate
care a marcat evenimentele de acum 28 de ani ■ Parlamentul a ţinut o
sesiune omagială la iniţiativa liberalilor cărora li se pare potrivit să preia
ei o ştafetă pe care alţii o evită ■ Tudose fluieră în biserică afirmând
că el este republican şi nu înţelege de ce urmaşii fostului monarh ar
mai trebui găzduiţi la Palatul Elisabeta atâta timp cât le-au fost retroce-
date o grămadă de proprietăţi din ale căror venituri pot trăi confortabil
■ Premierul nu agrează nici iniţiativa parlamentară a lui Tăriceanu,
care l-a agăţat, pentru imagine, şi pe Dragnea, privitoare la o „pensie
de întreţinere” pentru orfanii Margareta şi Radu ■ Vasile Dîncu a ajuns
şi el la DNA unde a povestit cu lux de amănunte despre partida de pes-
cuit la care l-a invitat, imprudent, Dragnea la Belina ■ Un mistreţ ra-
dioactiv a trecut ilegal graniţa din Ucraina, infracţiune pentru care a
fost condamnat la moarte prin împuşcare ■ Profesorul Lucan de la
Clinica de urologie din Cluj a fost reţinut de procurori. Mafia din etajele
superioare ale medicinei primeşte o nouă lovitură, după Lascăr şi
Burnei...■ O veritabilă bombă - deocamdată doar de presă - s-a dovedit
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lista persoanelor pentru care s-a dispus urmărirea „audio” de către DNA
în 2014, făcută publică de către colonelul disident Dragomir . Este o
dovadă concretă a modului de lucru al „binomului” şi al caracterului
poliţist al statului paralel ■ Act de eroism sau bătaie de joc? Cum poate
fi interpretată depunerea a 6000 (!) de amendamente la buget de către
şturlubaticul partid USR? ■ Bugetul a ieşit din Parlament aşa cum a
intrat. Adică fără amendamente ■ Ies la iveală noi amănunte despre
averea impresionantă făcută de profesorul Lucan de la Cluj pe baza
căpuşării în interes propriu a dotărilor spitaliceşti publice. Cazul nu este
deloc singular şi explică într-un fel unde se duc o parte din banii care
nu sunt niciodată suficienţi pentru sănătate ■ Dragnea îşi dă cu părerea,
dovedindu-şi ignoranţa geopolitică: propune să se mute mai repede am-
basada României de la Tel Aviv la Ierusalim, ca să facem economie la
cheltuielile de deplasare. De parcă asta era problema ■ Aniversarea
Revoluţiei a prilejuit un schimb de replici dure între adepţii noţiunii şi
adversarii săi, stimulaţi de analiza SF făcută de procurorii militari, care
au „umplut” vidul de putere cu responsabilităţi legale. Nu este clar însă
pe ce legi s-au bazat: ale statului comunist, sau ale celui capitalist, care
nu apucaseră să fie date... ■ Institutul Cantacuzino a fost transferat
oficial la MApN, cu toată zestrea patrimonială de terenuri valoroase şi
cu promisiunea că în doi-trei ani va reîncepe să producă vaccinuri „la
comandă”. 

Săptămâna 52 
(25  - 31 decembrie)

■ Ultima săptămână din an a început cu ...Crăciunul! A fost
aglomeraţie pe autostrăzile neconstruite încă precum în plină vară, dar
în special pe DN1 ■ Cu toate că poliţia rutieră s-a străduit să scoată din
trafic potenţialii autorii de accidente (în special băutorii la volan) sus-
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pendând peste o mie de permise într-o singură zi, evenimentele rutiere
tragice s-au ţinut lanţ. SMURD a avut de lucru cât într-o săptămână
obişnuită ■ Spre uşurarea generală, nu s-au mai auzit nici glasul politi-
cienilor şi nici al „rezistenţilor”, aceştia căutându-şi adăpost fiecare pe
unde a avut şi a putut ■ Tradiţionala lăcomie de sărbători a dat de lucru
şi serviciilor de urgenţă care au avut de rezolvat un număr record de
indigestii şi de intoxicaţii alcoolice ■ Chiar de Crăciun preşedintele
Academiei, Ionel Valentin Vlad a păşit în lumea de dincolo ■ Mall-urile
au funcţionat şi ele la turaţie maximă, la concurenţă cu...terasele, care
au profitat din plin de vremea neobişnuit de caldă pentru această pe-
rioadă: maxime, la prânz, de 15 grade! ■ Directorul Bibliotecii Univer-
sitare din Iaşi şi soţia sa au fost găsiţi morţi în locuinţa lor chiar în ziua
de Craciun. Procurorii au concluzionat că aceştia s-au sinucis,
spânzurându-se ■ CATENA a stricat obiceiul comercianţilor care îşi
promovează produsele cu promisiuni de premii pe care uită să le mai
dea. Aşa cum s-a angajat, chiar de Crăciun s-au tras la sorţi, în transmi-
siune directă televizată, cele 10 autoturisme cîştigate de clienţii fideli
ai farmaciilor din reţea ■ Un veritabil regal cultural, în seara de Crăciun,
pe TVR 3: filmul-capodoperă „Gară pentru doi” al lui Eldar Reazanov,
cu Liudmila Gurcenko şi Oleg Basilaşvili în rolurile principale, peliculă
produsă de studiourile sovietice în plin „glasnost” ■ Simona Halep a
încheiat „en fanfarre” anul, cîştigând turneul din Thailanda în care le-a
întrecut fără drept de apel pe Konta şi Pliskova, care i-au dat bătăi de
cap pe la „granşlemuri”... ■ Marea speranţă a protestatarilor - aceea de
a-l convinge pe Tudose să renunţe la modificarea legilor justiţiei - s-a
năruit la întîlnirea faţă-n faţă a unei delegaţii (din care a fost „interzis”
Liiceanu!) din Piaţă cu premierul. Acesta nu a promis nimic, iar
protestele vor continua ■ DNA trage tare pe ultimii „metri” ai anului
ca să realizeze planul de trimiteri în judecată. Printre „favoriţi” se
numără reprezentanţii TelDrum, acuzaţi de a fi păgubit... Uniunea
Europeană de nişte fonduri din puţinele care mai ajung la noi. OLAF
nu se aştepta la o asemenea concurenţă ■ „Santa Klaus” a promulgat
de Crăciun legea Split TVA, pe care Guvernul a şi anunţat că are de
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gând să o amâne cu şase luni ■ Tragedia soţilor Maleon este reconsti-
tuită atât cât se poate, în lipsa martorilor şi a dovezilor. Se presupune
că şi-au luat viaţa sub influenţa alcoolului ■ Firea exultă: vin bani eu-
ropeni (milioane!) pentru trei spitale bucureştene, în scopul pregătirii
personalului. Ca să nu plece în străinătate neinstruiţi ■ Supermarketurile
au început să facă victime la propriu: un cumpărător a fost omorât de
nişte mărfuri care au căzut peste el! ■ Descoperire şocantă a unui re-
porter născut în secolul ăsta: o fotografie care-l... „incriminează” pe Ion
Iliescu. Este alături de soţii Ceauşescu! A dat, bineînţeles, urgent ştirea
la Răsboiu... ■ Ministrul Stroe visează cu ochii deschişi! În anul în care
România a înregistrat recordul de a nu da în folosinţă nici un metru de
autostradă el promite metrou până la Otopeni pentru 2020! O bagatelă
de 14 km cu 12 staţii, în valoare de 1,4 miliarde euro. Este ceea ce nici
Ceauşescu, dacă s-ar scula din mormânt, n-ar reuşi ■ Stroe se bazează
pe faptul că Comisia Europeană ar fi promis că ne dă banii (80% din
valoare) dar noi ştim bine că nu banii sunt problema, şi că deobicei îi
dăm înapoi pentru că nu reuşim să-i cheltuim cum trebuie şi la timp
■ Stroe a mai prezentat în şedinţa de guvern o bazaconie pentru care a
primit felicitări de la Tudose: o şosea rapidă în zig-zag de la Buzău la
Brăila, apoi pe la Focşani şi Galaţi până la Tulcea! ■ Deficitul bugetar
s-a dublat faţă de cel de anul trecut, iar investiţiile au scăzut la jumătate,
într-un an în care pe primul loc s-a situat consumul. Iar 2018 nu dă
semne că va fi altfel...■ Ca să-i calmeze pe ambasadorii  „îngrijoraţi”
Iordache a dat la tradus în engleză modificările legilor justiţiei şi i le-a
pus în braţe lui Meleşcanu, ca să se descurce el cu diplomaţii ■ Se
lucrează la o prevedere legală prin care angajaţii ANAF să primească
sub formă de premii 15% din ceea ce colectează din amenzi şi confis-
cări. Dacă reciproca ar fi valabilă, ar trebui să li se scadă din leafă ce
nu reuşesc să încaseze ■ Tudose achită datoriile făcute de Boc: anul
acesta România a rambursat 1,26 miliarde euro (aproape cît costă
metroul de Otopeni) către UE şi BM din împrumutul stand by făcut în
2009. Şi mai este de plătit ■ Senzaţia sfârşitului de săptămână şi de
an a constituit-o „evaporarea” lui Radu Mazăre şi teleportarea lui
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tocmai în Madagascar în aşteptarea unor vremuri când justiţia nu va
mai fi la cheremul statului paralel ■ A lăsat o scrisoare lungă de adio în
care expune motivele pentru care a hotărât să ceară azil politic într-o
ţară prietenoasă în care dispune şi de o valoroasă investiţie turistică,
încă din 2012 ■ În anul acesta este cel de-al treilea VIP care dispare de
pe meleagurile natale înainte să dea piept cu justiţia populară, după
Sebastian Ghiţă şi Puiu Popoviciu ■ Anul ia sfârşit în aceeaşi tonalitate
de impertinenţă diplomatică ce a caracterizat relaţia Guvernului cu
emisarii principalelor ţări euroatlantice. O replică - la transmiterea tra-
ducerii modificărilor CP - a ambasdoarei Franţei a atras caracterizări
de genul „aroganţă ieşită din comun” - din partea unei reputate judecă-
toare, şi de „lipsă crasă de bun simţ şi de pregătire diplomatică” - din
partea lui Dumitru Iliescu, bun cunoscător al şantajelor la nivel înalt în
interesul companiilor franceze ■ Pe lângă vraful de dosare trimis de
DNA către instanţe la final de an infracţional, o veste prostă pentru
Kovesi (care, şi aşa, aşteaptă cu emoţie decizia lui Toader de după con-
trolul Inspecţiei Judiciare): Nelu Iordache a fost achitat într-unul dintre
dosarele făcute cu trudă, dar fără dovezi ■ Un sondaj IRES dă veşti
proaste şi guvernanţilor: doar 17% dintre subiecţi cred că ţara se
îndreaptă într-o direcţie bună! ■ Dovadă - cursul leu - euro, care a în-
registrat cea mai scăzută valoare din istoria monedei europene: 4,659
■ În dosarul TelDrum procurorii au găsit nişte „suspiciuni rezonabile”
care i-au determinat să disjungă o nouă cauză care duce spre ministrul
Fondurilor Europene, Nica ■ Căruia probabil că nu-i prieşte tradiţionala
urare de „La mulţi ani!”... ■ După modelul lui Iliescu, în discursul său
de An Nou, preşedintele Iohannis mul-ţumeşte... minerilor săi (adică
tefeliştilor) care au trudit în Piaţa Victoriei cu pancarte în loc de lopeţi,
în folosul statului paralel...
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Campanie

Anul Nou la infinit



AMOS News: 

Retrospectiva anului 2017

Principalele evenimente şi declaraţii ale anului 
reflectate pe fluxul de ştiri al 

Agenţiei Independente de Presă AMOS News

Ianuarie

1 ianuarie:
- România sărbătoreşte 10 ani de la intrarea în UE.
- Antonio Guterres preia funcţia de secretar general al ONU.
- Malta preia de la Slovacia preşedinţia semestrială a Consiliului Uni-
unii Europene.

3 ianuarie:
- Guvernul Sorin Grindeanu: Sevil Shhaideh (Vicepremier şi Dezvol-
tare), Daniel Constantin (Vicepremier şi Mediu), Mihaela Toader
(Fonduri europene), Olguţa Vasilescu (Muncă),  Alexandru Petrescu
(Economie), Teodor Meleşcanu (Externe), Viorel Ştefan (Finanţe),
Florin Iordache (Justiţie),  Ana Birchall (Afaceri europene), Carmen
Dan (Interne), Petre Daea (Agricultură), Gabriel Leş (Apărare), Florin
Bodog (Sănătate), Răzvan Alexandru Cuc (Transporturi), Ionuţ
Vulpescu (Cultură), Pavel Năstase (Educaţie), Şerban Valeca (Cerce-
tare), Toma Petcu (Energie), Adriana Petcu (Ape şi Păduri), Augustin
Jianu (Comunicaţii), Marius Dunca (Tineret), Gabriel Petrea (Con-
sultare publică şi dialog social), Graţiela Gavrilescu (Relaţia cu Parla-
mentul), Florin Jianu (Mediul de Afaceri), Mircea Dobre (Turism),
Andreea Păstîrnac (Românii de Pretutindeni).
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4 ianuarie:
- Cabinetul PSD-ALDE condus de premierul S. Grindeanu, este in-
vestit de Parlament cu 295 voturi „pentru” şi 133 „împotrivă”.

5 ianuarie:
- Ministrul Justiţiei, Florin Iordache demisionează din funcţia de vice-
preşedinte al Camerei Deputaţilor.
- Sebastian Ghiţă susţine, într-o nouă înregistrare publică, că Victor
Ponta a fost şantajat de generalul SRI Florian Coldea să o numească
pe Laura Codruţa Kovesi în fruntea DNA.
- Fostul preşedinte Traian Băsescu declară că Procurorul general ar
trebui să îi aresteze pe şefa DNA şi pe adjunctul SRI, după dezvăluiri-
le făcute publice de Sebastian Ghiţă.

6 ianuarie:
- Judecătoarea Mariana Ghena este aleasă preşedinte al CSM.
- Este desfiinţată prin ordonanţă de urgenţă, Cancelaria premierului,
iar atribuţiile acesteia sunt preluate de Secretariatul General al Guver-
nului.
- Fostul premier Victor Ponta îl cataloghează pe preşedintele Klaus
Iohannis ca fiind „sclavul Sistemului, şantajabil din prima zi, ranchiu-
nos, razbunator şi lipsit total de orice sentiment uman”.

9 ianuarie:
- Ioan Mircea Paşcu, este reales vicepreşedinte al Parlamentului Euro-
pean.
- Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, declară că nu este de
acord cu o legea amnistiei şi graţierii care să vizeze infracţiuni din
competenţa DNA.
- DNA cere mandat european de urmărire internaţională şi arestare a
fostului deputat Sebastian Ghiţă.
- Ministrul Andreea Păstîrnac este rechemat din calitatea de ambasa-
dor în Israel.

12 ianuarie: 
- Generalul Coldea este suspendat din funcţia de prim-adjunct al
Directorului SRI, în urma dezvăluirilor făcute de  Sebastian Ghiţă şi
este anchetat de o comisie specială.
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13 ianuarie: 
- Preşedintele Iohannis nu va participa la manifestările din data de
24 ianuarie, dedicate Unirii Principatelor, anunţă Administraţia Prezi-
denţială.

17 ianuarie:
- Generalul Florian Coldea este eliberat din funcţia de prim-adjunct al
Directorului SRI şi trecut în rezervă.
- Preşedintele Iohannis se autoinvită, fără un preaviz, la şedinţa Exe-
cutivului şi conduce şedinţa: “Sunt 2 elefanţi în încăpere: modificarea
Codurilor şi amnistia.”

18 ianuarie: 
- Antonio Tajani, candidatul PPE, este ales în funcţia de preşedinte al
Parlamentului European. Ioan Mircea Paşcu este ales unul dintre cei
14 vicepreşedinţi ai Parlamentului European.
- Curtea de Apel Piteşti respinge cererea de suspendare a procesului
casei pierdute de familia Iohannis.

19 ianuarie: 
- Premierul Grindeanu şi Liviu Dragnea au întâlniri cu mai mulţi ofi-
ciali din USA şi iau cina cu Donald Trump. „Romania is important for
us!” - le spune preşedintele american.

20 ianuarie:
- Ambasadorul Hans Klemm insistă că „preţuieşte dialogul cu publi-
cul”, peste capul autorităţilor şi dincolo de statutele diplomatice.

21 ianuarie: 
- Un incendiu puternic distruge Clubul Bamboo din Bucureşti. 44 de
persoane sunt spitalizate. Klaus Iohannis: “Reguli şi legi au fost, se
pare, din nou încălcate”.

22 ianuarie: 
- Proteste „spontane” faţă de proiectul PSD-ALDE de modificare a
Codului penal şi graţierea unor pedepse. Preşedintele Iohannis se
pune în fruntea manifestaţiei, mărşăluind spre sediul Guvernului.

şaptezile / 271



23 ianuarie: 
- Klaus Iohannis anunţă un referendum privind amnistia şi graţierea
(contrar prevederilor constituţionale).

24 ianuarie: 
- Preşedintele Iohannis declanşează procedura de organizare a unui
referendum naţional privind continuarea luptei împotriva corupţiei şi
asigurarea integrităţii funcţiei publice.

25 ianuarie:
- Iohannis: „Există un mit că serviciile secrete furnizează dovezi ciu-
date în dosarele penale”.
- „George Maior, a fost împreună cu Sebastian Ghiţă şi Florian
Coldea în vacanţa din Toscana (Italia)”, declară Adrian Ţuţuianu,
şeful comisiei de control SRI din Parlament.
- Dana Gîrbovan: „Reiterez cererea adresată Preşedintelui Iohannis de
a face toate demersurile pentru a declasifica deciziile secrete CSAT”.

27 ianuarie:
- Dosarul în care Lia Olguţa Vasilescu e acuzată de corupţie se în-
toarce la DNA, decide definitiv Curtea de Apel Bucureşti.

30 ianuarie:
- Iohannis: „Solicit Guvernului să abandoneze demersurile privind
graţierea şi modificarea Codurilor penale”.
- DNA cere CSM o reacţie „fermă” faţă de atacurile „fără precedent”
la adresa procurorilor anticorupţie.
- Procurorul general Augustin Lazăr confirmă într-o şedinţă a CSM,
protocolul SRI-DNA, după care, în presă apar două facsmile din
dosare penale care atestă această colaborare instituţională.

31 ianuarie: 
- Guvernul Grindeanu adoptă un proiect de lege privind graţierea unor
pedepse şi Ordonanţa de Urgenţă 13 pentru modificarea Codurilor Penale.
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Februarie

1 februarie
- Întâlnire între premierul S. Grindeanu şi ambasadorul Hans Klemm
după adoptarea Ordonanţei de Urgenţă privind modificarea Codurilor
Penale.

2 februarie
- Grindeanu transmite o scrisoare preşedintelui Comisiei Europene,
Jean Claude Juncker, şi vicepreşedintelui Comisiei Europene, Franz
Timmermans, pentru a răspunde criticilor adresate României: „ţara
noastră continuă lupta anticorupţie” şi aduce explicaţii despre decizi-
ile Guvernului în ceea ce priveşte justiţia.

3 februarie:
- Ordonanţa 14/2017, prin care este abrogată ordonanţa 13/2017 de
modificare a codurilor penale, este înregistrată la Senat pentru dez-
batere, după ce anterior fusese publicată şi în Monitorul Oficial. 
- Un număr semnificativ de protestatari cer, în Piaţa Victoriei din
Bucureşti, demisia guvernului. Zeci de mii de oameni ies în stradă şi
în alte oraşe din ţară: Arad, Braşov, Constanţa, Craiova, Iaşi, Sibiu,
Timişoara. În acelaşi timp, se desfăşoră o manifestaţie de susţinere a
guvernului, în faţa Palatului Cotroceni.

5 februarie:
- Guvernul Grindeanu, reunit în şedinţă, duminică după-amiază,
aprobă abrogarea Ordonanţei 13 de modificare a Codului Penal.

6 februarie:
- Într-un interviu pentru BBC, Călin Popescu-Tăriceanu respinge per-
cepţia că protestele din România sunt de fapt un conflict între oficiali
corupţi şi o societate care luptă împotriva corupţiei.
- Deşi Guvernul a abrogat controversata Ordonanţă 13, continuă
protestele „spontane”.

8 februarie:
- Guvernul Grindeanu trece de prima moţiune de cenzură iniţiată de
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PNL şi USR şi susţinută de PMP. 
- Judecatoarea Camelia Bogdan, cunoscută din dosarul ICA, este ex-
clusă din magistratură printr-o decizie a CSM. 

9 februarie: 
- Ana Birchall preia interimatul pentru funcţia de ministru al justiţiei,
după ce Florin Iordache îşi prezintă demisia la 25 zile de mandat.
- Hotărârea judecătorească prin care Liviu Dragnea a fost condamnat
în dosarul Referendumului este nulă de drept. Judecătoarea Livia
Stanciu a plecat la Curtea Constituţională înainte să-şi redacteze
hotărârea.

14 februarie:
- Parlamentul aprobă cu unanimitate de voturi cererea de convocare a
unui referendum  pentru Justitie solicitat de preşedintele Iohannis.  

20 februarie:
- Procurorul Mircea Negulescu „Portocală” demisionează de la DNA
Ploieşti în urma înregistrărilor apărute în mass-media, în care acesta
se laudă că execută oameni de afaceri sau politicieni după bunul plac.

22 februarie: 
- Apar în presă dovezi că mari dosare de corupţie au fost instrumen-
tate în mod abuziv, la nivelul DNA, în baza unui Protocol clasificat
strict secret. 

24 februarie:
- Cabinetul Grindeanu are patru noi titulari: Tudorel Toader (Justiţie),
Mihai Tudose (Economie), Alexandru Petrescu (Mediul de afaceri) şi
Rovana Plumb (Fonduri europene).
- Ministrul agriculturii, Petre Daea, anunţă că este constituită o
comisie formată din reprezentaţi ai ministerului, ASVSA şi ai ANPC
pentru depistarea eventualului dublu standard în privinţa calităţii ali-
mentelor provenite din vestul Europei.

27 februarie:
- CCR admite sesizarea lui Tăriceanu (în ceea ce priveşte anchetare
de către DNA a modului în care a fost elaborată Ordonanţa de Urgen-
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ţă 13): DNA „a perturbat buna activitate a Guvernului”.

28 februarie:
- CSM dă aviz favorabil proiectului de lege privind graţierea colec-
tivă a unor pedepse, elaborat de Ministerul Justiţiei.

Martie

1 martie:
- Robert Iulian Stănescu este numit preşedinte al Casei Naţionale de
Pensii Publice înlocuind-o pe Ileana Ciutan.
- Preşedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, Adrian
Ţuţuianu, anunţă că directorul SRI, Eduard Hellvig, a dispus denun-
ţarea de către Serviciu a protocoalelor de colaborare interinstitu-
ţionale care nu respectă criteriile de necesitate, actualitate sau
utilitate.

6 martie: 
- Preşedintele Iohannis renunţă ”temporar” la referendumul pentru
justiţie.

8 martie:
- Directorul SRI, Eduard Hellvig, demarează procedura de retragere a
ofiţerilor SRI care activează în ANAF din anul 2014

12 martie: 
- Solicitarea deputatului PSD Andreea Cosma de a se verifica legătu-
rile dintre ofiţerii SRI şi fostul procuror DNA Mircea Negulescu des-
chide o adevărată cutie a Pandorei.
- Comisia de specialitate solicită SRI, dar şi altor instituţii, date
privind SII Analytics, după ce cinci organizaţii ale societăţii civile au
cerut, în luna ianuarie, investigarea atribuirii proiectului SRI-ului.

17 martie:
- Preşedintele Iohannis comentează decizia finală a instanţei prin care
a pierdut casa din centrul Sibiului: ”Nu am nici un fel de problemă
morală”.
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23 martie:
- Generalul Răzvan Ionescu este numit în funcţia de prim-adjunct al
directorului SRI.

25 martie: 
- Şefii de stat şi de guvern ai Uniunii Europene îşi reînnoiesc la Roma
angajamentul european, marcând a 60-a aniversare a tratatului fonda-
tor al Uniunii. Potrivit declaraţiei, semnatarii doresc să facă UE „mai
puternică şi mai rezistentă”.

27 martie: 
- Daniel Constantin, copreşedinte ALDE, ministru al Mediului şi vi-
cepremier este dat afară din guvern după ce partidul i-a retras susţi-
nerea politică.
- Graţiela Gavrilescu, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul este
propusă de ALDE în funcţia de ministru al Mediului şi vicepremier.

29 martie:
- Fostul comandant al Coloniei de muncă de la Periprava, Ion Ficior,
primeşte verdictul definitiv în dosarul în care este acuzat de infracţi-
uni contra umanităţii: 20 de ani închisoare şi plata a 310.000 euro
către opt părţi civile din dosar.

31 martie:
- Se înfiinţează Institutului Naţional de Administraţie

Aprilie

3 aprilie: 
- DNA începe urmărirea penală împotriva Monicăi Pop. „E o însce-
nare a fostului ministru Vlad Voiculescu!”, declară directorul spitalu-
lui O.R.L.

6 aprilie :
- Senatorul Paul Stănescu propune la Comitetul Executiv al PSD de la
Sinaia, ca fostul premier Victor Ponta să fie exclus din PSD. Dragnea
refuză propunerea.
- Judecatoria sectorului 2 îl condamnă în proces civil pe Victor Ponta
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la plata unor daune către Lucian Isar, soţul Alinei Gorghiu.

7 aprilie: 
- Numire ambasadori: Cezar-Manole Armeanu în Kazahstan şi în
Tadjikistan, Florin Marius Tacu în Singapore şi Vasilică Constanti-
nescu în China.

11 aprilie:
- Fundaţia Europeană Titulescu organizează împreună cu Ambasada
Federaţiei Ruse în România, simpozionul internaţional: „Securitate
Europeană şi Regională: contribuţia României şi a Rusiei la consoli-
darea unui climat de încredere în zona Mării Negre”.

13 aprilie:
- Autoritatea de Supraveghere Financiară amendează NN Pensii cu
1% din cifra de afaceri, după ce clienţii companiei au fost notificaţi că
ar urma privatizarea pilonului II de pensii. Şefa NN Pensii, Georgiana
Ţintoiu, ramasă fără autorizaţie, este amendată  cu suma de 100.000
de lei.

14 aprilie:
- Sebastian Ghiţă este reţinut în Serbia.

17 aprilie:
- Preşedintele Iohannis se află într-o vizită privată de 6 zile, în  Spania.

19 aprilie:
- Fostul primar al Bacăului, Romeo Stavarache, trimis în judecată în
aprilie 2014, acuzat de tentativă de abuz în serviciu, este achitat defi-
nitiv de Curtea de Apel Alba. 

22 aprilie:
- Călin Popescu-Tăriceanu este ales, în cadrul congresului ALDE,
preşedinte al formaţiunii.

27 aprilie:
- Este promulgată legea care stabileşte că parlamentarii nu pot avea
funcţii de conducere în societăţi care desfăşoară activităţi comerciale.
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Mai

3 mai: 
- Premierul Grindeanu este supus unei intervenţii chirurgicale la Spi-
talul Militar.

6 mai:
- Ludovic Orban este achitat, în primă instanţă, pentru acuzaţiile de
corupţie.

10 mai: 
- Senatorul Şerban Nicolae este destituit din funcţia de preşedinte al
Comisiei Juridice, la propunerea lui Liviu Dragnea şi înlocuit cu
Robert Cazanciuc.

11 mai:
- Parlamentarii votează în unanimitate revocarea din funcţia de
preşedinte al ASF, a lui Mişu Negriţoiu.

12 mai: 
- Grevă de avertisment la Romatsa declanşată de către Sindicatul Ser-
viciilor de Trafic Aerian (ATSR).
- ÎCCJ are un nou preşedinte: judecătorul Cristina Tarcea.

14 mai: 
- Un raport al „Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al
Bolilor Transmisibile” arată că numărul total de cazuri confirmate cu
rujeolă în România până la data de 12 mai este de 5.728 persoane şi
au fost înregistrate 25 de decese.

15 mai:
- Sculptura în bronz Muza adormită a lui Constantin Brâncuşi se
vinde la New York, la Casa de licitaţii Christie’s, cu suma de 57,3
milioane dolari. 

18 mai:
- Deputatul ALDE Varujan Vosganian solicită ANAF să facă o evalu-
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are a veniturilor din meditaţii şi impozitelor plătite de către preşedin-
tele Iohannis.

25 mai: 
- Preşedintele Iohannis poartă, la Bruxelles, scurte discuţii cu noul
preşedinte al SUA, Donald Trump şi cu noul preşedinte al Franţei,
Emmanuel Macron.

30 mai:
- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, pledează pentru folosirea oii ca
brand de ţară, argumentand ca „oaia este o statuie vie”.

31 mai: 
- Procurorii DNA Ploieşti demarează o anchetă la Consiliul Concurenţei,
ca urmare a unui denunţ făcut de Ana Maria Pătru, fosta şefă a AEP.

Iunie

1 iunie:
- Nicuşor Dan îşi anunţă oficial demisia din USR.

6 iunie
- Preşedintele PSD Liviu Dragnea neagă o posibilă remaniere a lui
S. Grindeanu
- Premierul Grindeanu declară că nu sunt bani în buget pentru achizi-
ţia de ambulanţe, şi că aşteaptă de la ministrul Sănătăţii şi de la şeful
IGSU soluţii pentru finanţare.

7 iunie
- Prim-ministrul Grindeanu ajunge  la Paris, unde participă la ceremo-
nia de aderare a României la Agenţia pentru Energie Nucleară a
OCDE (NEA)-Paris.

8 iunie:
- Laura Codruţa Kovesi anunţă că nu se prezintă la comisia parlamen-
tară.

9 iunie: 
- Aflat într-o vizită oficială de şase zile în USA, preşedintele Klaus
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Iohannis se întâlneşte cu preşedintele Donald Trump la Casa Albă. La
finalul discuţiilor, care au durat 45 de minute, cei doi oficiali susţin o
declaraţie de presă comună. 

14 iunie: 
- Comitetul Executiv al PSD votează în unanimitate retragerea spriji-
nului politic pentru guvernul Grindeanu. 
- Premierul anunţă că refuză să îşi dea demisia.
- Organizaţiile PSD din Timiş, Caraş Severin şi Iaşi îl susţin pe pre-
mierul Grindeanu.

15 iunie:
- Toţi miniştrii cabinetului Grindeanu, cu excepţia premierului şi a
ministrului Comunicaţiilor, îşi depun demisiile. Conducerea PSD
votează în unanimitate excluderea lui Sorin Grindeanu din partid şi
depunerea unei moţiuni de cenzură.
- Victor Ponta este desemnat secretar general al Guvernului în locul
lui Mihai Busuioc
- Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţă că secţia pentru judecă-
tori din cadrul CSM a aprobat cu unanimitate de voturi încetarea de-
taşării tuturor judecătorilor din cadrul Ministerulu Justiţiei, începând
cu data de 15 iulie.

16 iunie: 
- La Congresul PNL de la Romexpo, Ludovic Orban este ales preşe-
dintele partidului. 

18 iunie: 
- Inregistrări audio, din interiorul DNA, o relevă pe Laura Kovesi
cum ordona subalternilor să facă dosare penale premierului.
- La Congresul PNL, Robert Sighiartău este ales secretar general. Cei
patru prim-vicepreşedinţi sunt: Ilie Bolojan pe strategii politice,
Raluca Turcan pentru comunicare, Iulian Dumitrescu pe mediul de
afaceri şi societate civilă şi Mircea Hava pe relaţii internaţionale.

19 iunie:
- Preşedintele Iohannis se întâlneşte cu cancelarul Angela Merkel şi
susţin o conferinţă de presă comună.
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21 iunie: 
- Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu trece. 
- Doar premierul S. Grindeanu, ministrul Comunicaţiilor, Augustin
Jianu, şi secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, s-au aflat în
banca guvernamentală.

22 iunie:
- ÎCCJ respinge definitiv cererea pentru arestarea preventivă a lui
Sebastian Ghiţă, cerută de DNA şi contestată de fostul deputat aflat
sub control judiciar în Serbia.

26 iunie:
- Preşedinte Iohannis declară, după consultările cu partidele politice
parlamentare, că îl desemnează prim-ministru pe Mihai Tudose.

28 iunie: 
- Guvernul Mihai Tudose - Viceprim-miniştri: Marcel Ciolacu, Sevil
Shhaideh (Dezvoltare Regională) şi Graţiela Gavrilescu (Mediu).
Miniştri: Carmen Dan (Afaceri Interne), Mihai Fifor (Economie),
Ionuţ Mişa (Finanţe), Ilan Laufer (IMM-uri şi Mediu de Afaceri),
Victor Negrescu (Afaceri Europene), Rovana Plumb (Foduri Eu-
ropene), Liviu Pop (Educaţie), Tudorel Toader (Justiţie), Florian
Bodog (Sănătătate), Teodor Meleşcanu (Afaceri Externe) (ALDE)
Toma Petcu (Energie) (ALDE) Adrian Ţuţuianu (Apărare), Doina
Pană (Ape şi Păduri), Petre Daea (Agricultură), Lia Olguţa Vasilescu
(Muncă), Răzvan Cuc (Transporturi), Lucian Şova (Comuncaţii),
Lucian Romaşcanu (Cultură), Viorel Ilie (Relaţia cu Parlamentul)
(ALDE) Andreea Păstârnac (Românii de Pretutindeni), Mircea Dobre
(Turism), Marius Dunca (Tineret).
- Deputatul Victor Ponta demisionează din funcţia de secretar general
al Guvernului. Decizia de eliberare din funcţie este semnată de
Grindeanu.

29 iunie: 
Guvernul Tudose primeşte votul de investitură în Parlament.

30 iunie
- Codruţa Kovesi solicită CSM revocarea din funcţie a procurorilor
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Doru Ţuluş şi Mihaela Iorga, după ce înregistrări dintr-o şedinţă a
DNA au ajuns în presă.
- Procurorul general Augustin Lazăr va fi cercetat de Inspecţia Judici-
ară a CSM pentru încălcarea deontologiei profesionale în cazul decla-
raţiilor cu iz politic.
- Generalul Florian Coldea, dă concurs pentru un post de conferenţiar
universitar la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” şi
este declarat admis, deşi nu îndeplinea toate criteriile pentru a fi cadru
didactic.

Iulie
11 iulie:
- Promulgarea Legii privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua
naţională a produselor agroalimentare româneşti.

18 iulie:
- Elena Ştefoi este acreditată ambasador în Gambia.

20 iulie: 
- Acreditare ambasadori: Cezar-Manole Armeanu în Kârgâzstan; Bog-
dan Badea în Thailanda; Marius Constantin Borănescu în Lesotho.
- Camera inferioară a Poloniei votează reforma judiciară care va per-
mite un control mai mare asupra justiţiei. Comisia Europeană vede
separarea puterilor pusă în pericol. 

26 iulie:
-  Generalul STS Marcel Opriş este trecut în rezervă.
- Acreditare ambasadori: Gabriel Gafiţa în Peru; Genţiana Şerbu în
Cuba; Ion Vîlcu în Mexic; Radu Octavian Dobre în India.
28 iulie: 
- Valerian Vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informa-
ţionale, este urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu.

August

1 august:  
- Tudose, despre indemnizaţiile pentru mame:  „Râdeam cu colegii să
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schimbăm legea până nu rămâne Halep gravidă, întrucât aceasta
beneficiază de 85% din venituri de câteva milioane de euro”.

4 august:
- Preşedintele Senatului, Popescu-Tăriceanu, atrage atenţia că parche-
tul lui Kovesi trebuie să intre din nou sub controlul democratic:
“Această instituţie a ieşit din zona oricarui control...”.
- Guvernul adoptă plafonarea indemnizaţiilor pentru mame la 8.500
de lei. 

6 august:
- Preşedintele Iohannis şi prim-ministrul Tudose participă  la ceremo-
niile organizate în oraşul Mărăşeşti, unde depun coroane de flori şi
susţin discursuri. În timpul spectacolului omagial care încheie mani-
festările, preşedintele se ridică şi plecă.

7 august:
- Preşedintele ALDE, Popescu-Tăriceanu declară, referitor la „hemo-
ragia” pensionărilor din sistemul militar, că cel mai probabil, Guver-
nul va elabora un proiect de lege prin care să se interzică reangajarea
acestora în sistem după ce şi-au depus dosarele de pensionare.
- Parlamentul României are prea mulţi angajaţi, iar structura institu-
ţiei „mamut” ar trebui regândită, declară preşedintele Comisiei pentru
buget, finanţe Eugen Teodorovici.

9 august:
- Liderul PNL, Ludovic Orban declară că Traian Băsescu nu are
„simţul ridicolului”, după prestaţia publică din ultima vreme.

20 august: 
- Premierul Tudose anunţă că va dispune Corpului de control să in-
vestigheze situaţia de la Tarom, companie care  e necesar să intre pe
profit. 
22 august: 
- România a depăşit anul acesta 10 milioane de tone la producţia de
grâu, ceea ce nu s-a mai reuşit până acum, dar a înregistrat şi cea mai
mare producţie de rapiţă din istoria ţării, de 1,7 milioane de tone, de-
clară ministrul Agriculturii Petre Daea.
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23 august: 
- Europarlamentarul PNL Ramona Mănescu, soţia fostului primar al
sectorului 6, Rareş Mănescu, îşi dă demisia din PNL.
- Preşedintele Iohannis consideră că propunerile de modificare a
legilor Justiţiei prezentate de ministrul Tudorel Toader reprezintă un
„atac asupra statului de drept”.

24 august: 
- Vizită oficială, de câteva ore, a preşedintelui francez Emmanuel
Macron în România. Au loc întâlniri cu preşedintele Iohannis, cu
premierul Tudose şi o vizită la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie
Gusti”.
- Procurorii DNA îl acuză pe Radu Mazăre de înstrăinarea unor
terenuri din domeniul privat al municipiului Constanţa, cu un prejudi-
ciu ce depăşeşte 1 milion de euro. 

29 august: 
- Premierul Tudose continuă atacul la adresa băncilor, spunând că el
refuză să îşi ţină salariul pe card deoarece nu acceptă să dea băncii
„câte doi bani” de fiecare dată când foloseşte cardul. „Băncile din
România o duc foarte bine... Terente era copil pe lângă aceste bănci”,
afirmă Tudose.

31 august:
- Liviu Dragnea, declară la Arad, că este îngrijorat de faptul că „nişte
ambasadori” în România îşi permit să ne interzică şi dreptul de a în-
cepe dezbaterea privind legile Justiţiei, arătând că urmează să ni se
interzică „dreptul de a gândi”.

Septembrie

1 septembrie:
- Senatorul PNL Iulian Dumitrescu, un apropiat al preşedintelui parti-
dului Ludovic Orban, este ales noul lider al senatorilor liberali, în de-
favoarea Alinei Gorghiu.

2 septembrie: 
- Preşedintele ALDE, Popescu-Tăriceanu, declară la Mamaia, că este
dezamăgit profund de atitudinea Ambasadei americane. Principala
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problemă a României o reprezintă lipsa de respect pentru drepturile şi
libertăţile cetăţeanului.

3 septembrie:
- Mihai Tudose declară că preţurile la carburant nu vor creşte în peri-
oada următoare. 
- Phenianul efectuează al şaselea test nuclear, cel mai puternic.

4 septembrie:
-  La prezentarea în Parlament a starii economiei, Mihai Tudose are
parte de atacuri verbale dure din partea opoziţiei. Deputatul PNL
Florin Roman îi reproşează premierului felul în care vorbeşte. „Parcă
aveţi prune în gură. Dar nu prune normale, ci prune distilate. Parcă
vorbiţi turceşte.”

6 septembrie:
- Nu sunt probleme financiare la Ministerul Apărării, existând sufici-
enţi bani pentru plata drepturilor salariale. Ministerul nu a cumpărat
încă „racheţele” şi „corvetuţe” astfel încât să fie probleme - declară
primul ministru.

7 septembrie: 
- Autostrada Comarnic – Braşov va trece în gestionarea Guvernului şi
a Băncii Mondiale. Premierul Tudose spune că a cerut „ajutor tehnic”
de la Banca Mondială pentru acest proiect.

11 septembrie:
- Premierul Tudose primeşte la Palatul Victoria, o delegaţie a firmei
General Dynamics European Land Systems (GDELS). 
- Preşedintele Iohannis are un discurs dur, la deschiderea anului şco-
lar, criticând intenţia Guvernului de a introduce un manual unic.
„România se confruntă cu un număr prea mare de analfabeţi
funcţional şi cu abandonul şcolar”.

14 septembrie:
- Sociologul Mirel Palada se încaieră cu senatorul USR  Mihai Goţiu,
în pauza publicitară a unei emisiuni TV.
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17 septembrie:
- Cel puţin opt morţi şi 137 de persoane rănite după o puternică furtu-
nă în vestul României.

18 septembrie:
- Moţiunea simplă a PNL „O Românie fără educaţie de calitate este o
Românie săracă” este respinsă de Senat. 
- Declaraţii după furtuna care a măturat vestul ţării. „După urgie,
luăm măsuri, avem bani pentru calamităţi”, dă asigurări Mihai Tudo-
se, după care a dat din umeri: „Asta e! Ce să facem? Să dăm o lege să
nu mai bată vântul?”, a spus acesta.

21 septembrie:
- Preşedintele Iohannis vorbeşte de la tribuna Adunării Generale a
ONU, făcând referire la necesitatea întăririi şi creşterii eficienţei orga-
nizaţiei mondiale, care să se adapteze provocărilor actuale.

23 septembrie:
- Preşedintele Iohannis anunţă, că şi-a contramandat vizita pe care
urma să o efectueze în luna octombrie în Ucraina, ca urmare a adop-
tării Legii educaţiei.

26 septembrie:
- Sebastian Ghiţă şi Iulian Bădescu, fost primar al municipiului
Ploieşti, sunt achitaţi în dosarul Asesoft.

27 septembrie:
- Referitor la „atacurile din ultima vreme la adresa justiţiei” din
România, Klaus Iohannis îi indeamnă pe cetaţenii ţării „să îşi facă
auzită vocea”.    
- Preşedintele Iohannis critică PSD pentru ca nu le-a retras sprijinul
miniştrilor Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb. 
- În replică, Liviu Dragnea precizează că preşedintele Iohannis nu a
fost „informat corect” despre situaţia miniştrilor Shhaideh şi Plumb,
deoarece era prins „între două deplasări”.
- Ministrul Agriculturii, Petre Daea este lăudat şi felicitat de premi-
erul Mihai Tudose la începutul şedintei de Guvern pentru rezultate.
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29 septembrie:
- Preşedintele Klaus Iohannis declară la Tallin, că prevederile legilor
justiţiei trebuie discutate din nou cu reprezentanţii sistemului judiciar,
după ce CSM a dat un aviz negativ, Iohannis adăugând că reforma
sistemului judiciar nu se poate face împotriva acestuia.
- Aflat în plin război cu preşedintele Klaus Iohannis, Călin Popescu-
Tăriceanu îi transmite o scrisoare deschisă în care şeful statului este
acuzat că „patronează sistemul ocult format din servicii şi DNA”.

30 septembrie: 
- Aniversarea a zece ani de la întronizarea Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Octombrie

2 octombrie: 
- Preşedintele Klaus Iohannis, participă la deschiderea unui nou an
universitar în Constanţa pentru aprecierea pe care o arată ofiţerilor de
marină, uitând să îi menţioneze şi pe studenţii Universităţii Ovidius,
prezenţi la ceremonie. 

3 octombrie:
- Curtea Constituţională adoptă o decizie care o obligă pe şefa DNA
Laura Codruţa Kövesi de a se prezenta sau de a răspunde în scris în
faţa Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile din 2009.

5 octombrie:
- Atotputernicul producător hollywoodian Harvey Weinstein este
acuzat de hărţuire sexuală de mai multe femei. În urma scandalului,
acuzaţiile de agresiuni sexuale, hărţuiri sau violuri se multiplică în
numeroase ţări, extinzându-se în afară de cinema, în presă şi politică.

6 octombrie:
România „face cea mai bună alegere” în ceea ce priveşte achiziţia sis-
temelor Patriot, spune ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm,
precizând că un atac aerian asupra ţării noastre este „mult mai proba-
bil” decât unul la frontieră. 
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9 octombrie:
- Premierul Tudose anunţă că o remaniere guvernamentală va avea
loc în această săptămână, precizând că sunt vizaţi cei trei miniştri cu
probleme penale, dar şi cel puţin alţi doi membri ai Cabinetului. 
- Preşedintele Iohannis participă la cea de-a 63-a sesiune anuală a
Adunării Parlamentare NATO care are loc la Palatul Parlamentului
din Bucureşti, unde ţine o alocuţiune: „NATO nu este o ameninţare
pentru Rusia”.

12 octombrie: 
- Inaugurarea a noului model EcoSport, la Uzina Ford de la Craiova.
La evenimentul deschis de fostul campion de raliu, Simone Tempes-
tini, se află multe oficialităţi, printre care preşedintele Iohannis şi pre-
mierul Tudose.
- Preşedintele Iohannis declară ca dacă s-ar ajunge la căderea Guver-
nului Tudose, ar trebui să se pună întrebarea dacă PSD mai poate să
guverneze sau nu.
- Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, declară după şedinţa
partidului, că formaţiunea pe care o conduce susţine în continuare
Guvernul PSD-ALDE, că este dreptul premierului Tudose să propună
remanieri. De asemenea, Tăriceanu a anunţat că ALDE îşi menţine
sprijinul pentru ministrul Viorel Ilie.

14 octombrie:
- Relaţii tensionate între Liviu Dragnea şi Klaus Iohannis. Preşedin-
tele PSD spune că întrerupe orice comunicare cu şeful statului şi îi
solicită să nu se mai bage în treburile partidului. 
- Preşedintele Iohannis participă în judeţul Alba, la inaugurarea celui
mai modern resort de golf din România, după o investiţie privată de
15 milioane de euro realizată de Ioan Popa, deţinătorul companiei
Transavia. „În acest domeniu reuşiţi să puneţi România pe harta mon-
dială”, a declarat şeful statului.

16 octombrie:
- Preşedintele Senatului, reiterează, că nu va participa la ceremonia
depunerii jurământului noilor miniştri la Palatul Cotroceni, invocând,
printre altele, faptul că preşedintele Iohannis ar fi abandonat rolul de
garant al Constituţiei.
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17 octombrie: 
- Sunt numiţi noi miniştri: Paul Stănescu (Dezvoltare), Felix Stroe
(Transporturi) şi Marius Nica (Fonduri Europene). La depunerea jură-
mântul la Palatul Cotroceni, sunt absenţi ambii preşedinţi ai  Camere-
lor Parlamentului.
- Preşedintele Camerei Deputaţilor susţine că „sunt instituţii, poate şi
persoane, care vor să confişte acest guvern”.

18 octombrie: 
- Preşedintele Senatului anunţă după şedinţa coaliţiei de guvernare, că
Legea pensiilor va fi amânată pentru anul viitor, precizând că această
decizie s-a luat „cu grijă”.
- Preşedintele Comisiei de control al SRI Claudiu Manda anunţă ca
vor fi solicitate Serviciului Român de Informaţii date cu privre la
prezenţa şefei DNA la sediul K2.

20 octombrie: 
- Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, se declară îngrijo-
rat de ambasadorii acreditaţi la Bucureşti care vorbesc doar despre
lupta anticorupţie, fără să vadă realitatea.

25 octombrie: 
- Preşedintele Iohannis participă la ceremonia militară cu prilejul
Zilei Armatei României care are loc în Parcul Carol din Capitală. 
Klaus Iohannis refuză să îi salute pe şefii celor două Camere ale Par-
lamentului.
- Fostul premier, Victor Ponta, susţine, că l-a văzut şi l-a auzit pe
Liviu Dragnea, pe când îi ruga pe Laura Codruţa Kovesi şi Florian
Coldea să-l ajute cu dosarul penal pe care îl avea. 

26 octombrie:
- Preşedintele Iohannis subliniază că aderarea României la zona euro
este un demers esenţial şi că acest obiectiv este şi o „ancoră” pentru
predictibilitatea şi stabilitatea economiei. Ideea nu stârneşte ecou nici
la Banca Naţională.

27 octombrie:
- Liviu Dragnea declară că DNA are o agendă ascunsă împotriva sa şi
împotriva partidului pe care îl conduce.
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28 octombrie:
- Dan Barna, este ales preşedinte al Uniunii Salvaţi România la un
congres (contestat de Nicuşor Dan şi de susţinătorii acestuia) desfăşu-
rat la Poiana Braşov.

29 octombrie: 
- Preşedintele Senatului are un atac la adesa şefilor ICCJ, CSM şi a
procurorului general: „S-au transformat în partizanii Noii Securităţi
marca Coldea-Maior, ai statului paralel şi ai uzurpării puterii politice
legitimate la alegeri”.

30 octombrie: 
- Colonelul SRI în rezervă Daniel Dragomir, în cadrul Comisiei parla-
mentare de anchetă a fraudării alegerilor prezidenţiale din 2009, de-
clară ca fostul şef operativ al SRI, generalul Florian Coldea, a urmărit
distrugerea serviciului secret de informaţii al Ministerului de Interne.

31 octombrie:
- Premierul Tudose se întâlneşte cu o delegaţie a Băncii Mondiale
condusă de către Tatiana Proskuriakova care îi aduce la cunoştinţă că
instituţia financiară a decis să ofere asistenţă pentru implementarea
proiectului autostrăzii Ploieşti-Braşov. 

Noiembrie

2 noiembrie: 
- Klaus Iohannis a declară că nu va mai răspunde afirmaţiilor şi atacu-
rilor venite din partea lui Călin Popescu-Tăriceanu. Acesta răspunde
atacului „nepotrivit” pentru un preşedinte, printr-o scrisoare deschisă,
după ce a fost numit „obsedat”, adăugând că şeful statului este şanta-
jabil şi uşor de manevrat de către „statul paralel” şi că el însuşi este
produsul acestor forţe.
- Preşedintele Iohannis face o declaraţie publică în care critică extrem
de dur „bulversarea fiscală” pe care o pregăteşte Coaliţia PSD-ALDE,
afirmând că va utiliza „absolut toate pârghiile prezidenţiale” pentru a
apăra independenţa justiţiei, inclusiv la referendumul anunţat la înce-
putul anului.
- Călin Popescu Tăriceanu declară că ambasadorul Olandei a încercat
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să dea lecţii despre ce trebuie făcut în Justiţie.
- SRI s-a implicat „în controlarea unor posturi de televiziune”, susţine
Adrian Sârbu, în faţa Comisiei pentru controlul activităţii SRI.

5 noiembrie:
- Peste 15.000 de persoane la Bucureşti şi alte câteva mii în mai multe
oraşe din ţară participă la proteste privind modificările la Legile
justiţiei.

6 noiembrie:
- Preşedintele Iohannis declară, fără ecou în mediul politic, că o re-
formă administrativ-teritorială nu mai poate fi amânată, arătând că
aceasta este singura soluţie pentru diminuarea decalajelor de dezvol-
tare între regiuni şi pentru armonizarea economică şi socială între
acestea.

7 noiembrie: 
- Titus Corlăţean depune o mărturie publică, că numirea Codruţei
Kovesi ca şefă la DNA a fost iniţiată (prin presiuni diplomatice) încă
de pe vremea mandatului său de ministru al Justiţiei (adică din 2012).
Următorul ministru, Mona Pivniceru, a rezistat presiunilor, iar cel
care i-a urmat, ca interimar, Victor Ponta, nu.

9 noiembrie: 
- Claudiu Manda, şeful Comisiei de Control SRI, declară că Dumitru
Iliescu, fostul şef SPP, a afirmat în faţa comisiei că din cunoştinţele
sale se mai pregăteşte un dosar care să vizeze membri ai Executivu-
lui, nominalizând pe ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu.
- Laura Codruţa Kovesi declară în cadrul unui eveniment la Viena, că
provocarea cea mai mare este acum în România păstrarea indepen-
denţei magistraţilor, iar „legea vizând statutul magistraţilor va afecta
grav independenţa justiţiei”.

13 noiembrie:
- Guvernul nu susţine initiaţiva legislativă privind statutul Casei
Regale, depusă la Parlament de Liviu Dragnea şi Călin Popescu-
Tăriceanu, anunţă premierul Tudose. „Tudose nu este şeful PSD”,
replică preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău.
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- Liviu Dragnea anunţă că respinge toate acuzaţiile formulate de DNA
la adresa sa, în al 3-lea dosar penal pe numele său. 

14 noiembrie: 
- Administraţia Prezidenţială întăreşte afirmaţiile conform cărora nu
există un „stat paralel”, acesta fiind doar o invenţie a politicienilor
care au probleme în justiţie.
- Călin Popescu Tăriceanu lansează un atac la adresa partidelor de
opoziţie şi a şefului statului, despre care spune că au generat un „cli-
mat de talibanism”, respingând orice discuţie despre proiectele pe ter-
men lung ale României. „Partidele de opoziţie, din păcate, îşi fac un
titlu de glorie în a respinge în bloc orice propunere a coaliţiei”.
- Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, transmite o scrisoare
Comisiei de anchetă parlamentară privind alegerile prezidenţiale din
2009 prin care anunţă că nu se va prezenta la audieri, reluând expli-
caţia că „nu deţine informaţii sau documente necesare clarificării
împrejurărilor şi cauzelor în care s-au produs evenimentele supuse
cercetării parlamentare”

15 noiembrie:
- Fostul şef ANI, Horia Georgescu, relatează Comisiei SRI că George
Maior şi Florian Coldea îşi ţineau zilele de naştere la sediul SRI K2,
unde participau politicieni de la PSD, PDL, PNL, dar şi persoane din
zona justiţiei.

16 noiembrie:
- Preşedintele comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu
Manda, declară, că actualul şef al Serviciului Român de Informaţii,
Eduard Hellvig, a fost declarat incompatibil în 2012 de către Agenţia
Naţionala de Integritate, utilizand şi o informare de la SRI.
- Daniel Dragomir, face o serie de acuzaţii la adresa şefei DNA conform
cărora, Kovesi i-a dat unei martore un Porsche Cayenne pentru un denunţ.

17 noiembrie:
- Liderii PNL depun o moţiune de cenzură la adresa Guvernului
Tudose, numită: „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”.
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20 noiembrie:
- Preşedintele Senatului, declară că nu a primit din partea Adminis-
traţiei Prezidenţiale invitaţie pentru a participa la parada de 1 Decem-
brie sau la recepţia de la Palatul Cotroceni, precizând că şi dacă ar
primi nu s-ar duce să stea alături de „acel domn care funcţioneaza la
Cotroceni”.
- Liviu Pleşoianu, membru în comisia parlamentară ce anchetează
prezidenţialele din 2009, declară că se ia în calcul suspendarea preşe-
dintelui Iohannis, dacă ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, propune
revocarea din funcţie a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, iar preşe-
dintele refuză acest lucru.
- Fostul premier Adrian Năstase îl critică pe Victor Ponta pentru atitu-
dinea sa: „… e lipsit de caracter. Nu-l mai recunosc!”.
- Camera Deputaţilor adoptă  proiectul de lege privind achiziţionarea
primului sistem de rachete sol-aer Patriot. 

22 noiembrie:
- Simona Halep, locul 1 WTA, declară că 2017 a fost cel mai bun an
al său.
- Laura Codruţa Kovesi îl reclamă la CSM pe preşedintele Senatului,
pentru afirmaţia: „DNA a devenit un jalnic instrument politic!”.

23 noiembrie:
- Judecătorii constituţionali au stabilit că nu există un conflict între
Guvern şi DNA în cazul anchetei în dosarul părţii din Dunăre ajunsă
în administrarea Tel Drum. În acest dosar, sunt cercetaţi doi foşti
miniştri: Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb. 
- Premierul Tudose promite în Parlament, că va rezolva problema
IT-iştilor şi a persoanelor cu dizabilităţi, ale căror salarii scad după
transferul contribuţiilor.
- Moţiunea de cenzură depusă, ca reacţie la măsurile de reformă fis-
cală adoptate de Executiv, este respinsă. 
- Prim-ministrul Tudose declară la finalul dezbaterilor asupra moţiu-
nii de cenzură, că nu înţelege conceptul de stat paralel şi că el îşi vede
de Guvern şi de statul de care trebuie să se ocupe.
- Liderul PSD, Liviu Dragnea, susţine că problemele sale penale survin
din faptul că preşedintele Iohannis „a pus o parte din sistem pe el”. 
- Şeful statului îi cere demisia lui Dragnea din fruntea Camerei Depu-
taţilor, întrucât, din postura de al treilea om în stat, face România de
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râs în străinătate.

24 noiembrie: 
- Premierul Tudose lansează un atac la adresa BNR, acuzând instituţia
că este de vină pentru creşterea explozivă a cursului valutar.

26 noiembrie:
- Proteste stradale împotriva Legilor justiţiei şi a modificărilor la
Codul fiscal. 

28 noiembrie:
- Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI decide, cu 5
voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, să ceară SRI „analiza şi decizia
privind eliberarea din funcţia de secretar general” al Serviciului, a
generalului Dumitru Dumbravă.
- Preşedinţii celor două camere ale Parlamentului răspund Departa-
mentului de Stat al SUA, care s-a arătat ingrijorat de modificările
aduse Legilor Justitiei şi îşi exprimă speranţa că ”declaraţia este făcu-
tă cu bună credinţă”.
- SRI anunţă că nu va mai avea relaţii cu alte instituţii ale statului
decât direct prin intermediul Cabinetului directorului SRI.

29 noiembrie:
- Ordonanţă de urgenţă care prevede că utilizarea fără drept a cardului
de sănătate devine infracţiune. 

30 noiembrie:
- Preşedintele României conferă Ordinul Naţional Steaua României în
grad de cavaler, lui Eduard Hellvig, director al SRI, „în semn de
înaltă apreciere pentru contribuţia deosebită la realizarea siguranţei
naţionale şi îndeplinirea atribuţiilor specifice”.
- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir continuă seria dezvăluirilor:
Victor Ponta, acum cîteva luni a avut o misterioasă şi secretă întîlnire
în Turcia cu Florian Coldea şi cu George Maior.
- Premierul e nemulţumit de ideea primarului general de a organiza
un târg de Crăciun în Piaţa Victoriei. „Nu e cea mai inspirată deci-
zie!”, spune el.
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Decembrie

1 decembrie:
- Defilarea de 1 Decembrie are loc la Arcul de Triumf, la tribuna ofi-
cială aflându-se preşedintele Iohannis şi premierul Tudose, în absenţa
preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor.

2 decembrie: 
- Patriarhul Daniel, alături de alţi capi ai bisericilor ortodoxe, ajunge
la Moscova, la invitaţia Patriarhului Kirill, cu prilejul festivităţilor
organizate la împlinirea a 100 de ani de la restabilirea patriarhatului
în Biserica Ortodoxă Rusă.

6 decembrie:
- Senatorul PSD Şerban Nicolae este vizibil iritat de deputata USR
Cosette Chichirău, care transmitea live pe Facebook imagini din tim-
pul scandalului pe marginea statutului magistraţilor.

8 decembrie:
- Bruxellesul şi Londra ajung la un acord asupra ieşirii din Uniunea
Europeană, deschizând calea către negocieri comerciale.
9 decembrie:
- Bagdadul anunţă victoria asupra grupării Statul Islamic, însă organi-
zaţia jihadistă reprezintă în continuare o ameninţare la adresa ţării.

12 decembrie:
- Decesul unei tinere de 25 de ani, omorâtă de o garnitură de metrou
la staţia Dristor 1, după ce a fost împinsă cu intenţie de o femeie. 

14 decembrie:
- România este în doliu naţional timp de trei zile în memoria regelui
Mihai I. Mii de persoane aşteptă să se reculeagă la catafalcul regelui
Mihai, în Sala Tronului de la Palatul Regal.

16 decembrie: 
- Slujba de înmormântare a Regelui Mihai I al României are loc la
Catedrala Patriarhală din Bucureşti şi este oficiată de Patriarhul Daniel.
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Cortegiul se deplasează cu trenul regal la noua Catedrală din Curtea
de Argeş, unde regele este înmormântat alături de soţia sa, regina
Ana. La funeralii au participat reprezentanţi ai mai multor case regale
şi imperiale.

18 decembrie:
- Magistraţi din mai multe oraşe din ţară protestează tăcut faţă de
„anumite schimbări din Legile Justiţiei. În Bucureşti, aproximativ 700
de viitori magistraţi au stat circa o oră pe treptele Palatului de Justiţie,
ţinând în mâini jurământul de magistrat şi foi cu prevederi din Legile
Justiţiei.

27 decembrie: 
- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunţă că spitalele
Gomoiu, Filantropia şi Cantacuzino vor beneficia de nouă milioane
de euro pentru pregătirea personalului medical pe mai multe specia-
lizări. 

29 decembrie: 
- Fost primar al Constanţei, Radu Mazăre, susţine că se află în Mada-
gascar, unde ar fi cerut azil politic.

30 decembrie:
- Dumitru Iliescu, fost şef SPP, face o serie de afirmaţii („Franţa că a
trimis în România o persoană nepregătită pentru a ocupa funcţia de
ambasador!”) la adresa ambasadorului Michele Ramis, privind tra-
ducerea legilor Justiţiei şi ameninţă cu o scrisoare deschisă în care va
vorbi despre companiile franceze care au mituit politicieni români.

(Selecţie operată de Viorel Andronic)
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CUPRINS

Cuvânt înainte 5

Săptămâna 1 7
(02 - 08 ianuarie)
Săptămâna 2 12
(09 - 15 ianuarie)
Săptămâna 3 16
(16 - 22 ianuarie)
Săptămâna 4 20
(23 - 29 ianuarie)
Săptămâna 5 27
(30 ian. - 05 feb.)
Săptămâna 6 33
(06 - 12 februarie)
Săptămâna 7 40
(13 - 19 februarie)
Săptămâna 8 45
(20 - 26februarie)
Săptămâna 9 52
(27 feb. - 05 mart.)
Săptămâna 10 57
(06  - 12 martie)
Săptămâna 11 63
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Săptămâna 15 83
(10 - 16 aprilie)
Săptămâna 16 87
(17 - 23 aprilie)
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Săptămâna 17 94
(24 - 30 aprilie)
Săptămâna 18 98
(01 - 07 mai)
Săptămâna 19 105
(08 - 14 mai)
Săptămâna 20 110
(15 - 21 mai)
Săptămâna 21 116
(22 - 28 mai)
Săptămâna 22 119
(29 mai - 04 iunie)
Săptămâna 23 123
(05 - 11 iunie)
Săptămâna 24 128
(12 - 18 iunie)
Săptămâna 25 136
(19 - 25 iunie)
Săptămâna 26 140
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Săptămâna 27 148
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Săptămâna 29 158
(17 - 23 iulie)
Săptămâna 30 162
(24 - 30 iulie)
Săptămâna 31 169
(31 iulie - 06 august)
Săptămâna 32 173
(07 - 13 august)
Săptămâna 33 178
(14 - 20 august)
Săptămâna 34 180
(21 - 27 august)
Săptămâna 35 186
(28 aug. - 03 sept.)
Săptămâna 36 190
(04 - 10 septembrie)
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Săptămâna 37 193
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Săptămâna 38 198
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Săptămâna 39 204
(25 sept. - 01 oct.)
Săptămâna 40 208
(02 - 08 octombrie)
Săptămâna 41 215
(09 - 15 octombrie)
Săptămâna 42 220
(16 - 22 octombrie)
Săptămâna 43 225
(23 - 29 octombrie)
Săptămâna 44 230
(30 oct. - 05 noiembrie)
Săptămâna 45 236
(06 - 12 noiembrie)
Săptămâna 46 239
(13 - 19 noiembrie)
Săptămâna 47 244
(20 - 26 noiembrie)
Săptămâna 48 248
(27 noiembrie - 03 dec.)
Săptămâna 49 252
(04 - 10 decembrie)
Săptămâna 50 257
(11 - 17 decembrie)
Săptămâna 51 262
(18 - 24 decembrie)
Săptămâna 52 264
(25 - 31 decembrie)
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