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Introducere

52 x 7 = 2013

De 52 de ori câte şapte zile: este cuprinsul acestui
volum care încearcă să sintetizeze în enunţuri semnifica-
tive configurarea prin evenimentele care l-au marcat, a
anului 2013.

Scrise „la cald”, zi de zi, rezumatele poartă am-
prenta subiectivismului autorilor-jurnalişti, care înainte
de toate sunt şi ei oameni, cu simţiri şi trăiri, asemenea
celorlalţi membri ai societăţii. Probabil că la fel au pro-
cedat şi cronicarii din vechime, ale căror răbojuri le citim
astăzi ca pe nişte atestate de obiectivitate. Trebuie însă
să recunoaştem că lumea nu are o imagine în sine. Ea
este aşa cum o vede şi o înţelege fiecare dintre noi.

De data aceasta a fost rândul jurnaliştilor
Agenţiei Independente de Presă AMOS NEWS, instituţie
media care a trecut deja de cea de-a douăsprezecea
aniversare a sa, să vă propună o „recitire” în registru in-
formal a momentelor care au punctat trecerea noastră
prin timp.

Puteţi, desigur, fi de acord cu noi, sau ne puteţi
contesta în numele diferenţelor de viziune, dar nu ne
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puteţi retrage dreptul de a privi lumea cu un ochi critic
şi cu altul plin de înţelegere. Este avantajul nostru, ca
membri ai unei categorii profesionale în care nu există
alte ierarhii decât cele de valoare şi de acurateţe a
interpretării.

Vă invit, deci, să revedeţi, alături de noi, ceea ce
s-a întâmplat în cele 52 de săptămâni în care rubrica
„şaptezile” a Agenţiei AMOS NEWS a reţinut ceea ce
autorii au considerat că este ori important, ori semni-
ficativ, ori şi una şi alta.

Lectură agreabilă!

Octavian  Andronic

(uneori şi el AMBIDEXTRU)
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Săptămâna 1
(01– 06 ianuarie 2013)

 Hillary Clinton, antipatica nevastă a lui Bill, a fost internată în spital. Cei
care au bănuit-o de prefăcătorie (ca să nu dea socoteală pentru modul superfi-
cial în care a fost asigurată protecţia ambasadorului din Libia, asasinat de ase-
diatorii misiunii diplomatice) par să se fi înşelat. I s-a descoperit un cheag de
sânge pe creier  Lumea aşteaptă cu emoţie noul an şi noile scumpiri:
ghişeele poliţiei rutiere sunt luate cu asalt de teama noilor taxe de înmatriculare
şi de preschimbare a permiselor  Un studiu IRES ne dă o veste tristă: opt
din zece români vor face revelionul în familie! Motivul? Banii!  Deşi vân-
zarea articolelor pirotehnice a fost declarată ilegală, toată lumea face provizii
de artificii şi pocnitori. În haosul care se va dezlănţui la miezul nopţii nu cred
că poliţiştii vor reuşi să prindă vreun infractor  Supărare mare pe organiza-
torul Vanghelionului de la Romexpo (7000 de invitaţi!): un oarecare Horia
Georgescu de la ANI îl acuză că ar avea conturi secrete prin Liban, ţară în care
iubita sa Oana Mizil se simte ca acasă. Dacă nu-şi cere scuze, ies din politică!
– ameninţă Marian Vanghelie care nu poate concepe un peisaj politic din care
să lipsească tocmai el, care de la paş’opt…  Credincios angajamentului sem-
nat în “12.12, ora 22.30”, preşedintele se exprimă eufemistic: 2012 a fost un
an “aventuros politic”! Nu tu lovitură de stat, nu tu justiţie sugrumată… 
După ce a petrecut Crăciunul pe Valea Prahovei, preşedintele a ales pentru
Revelion Covasna. În familie: cu fetele – Maria, Ioana, Elena B. şi Elena U. –
şi cu băieţii: Syda, Falcă…  De partea cealaltă, Ponta a ales un resort montan
din Dâmboviţa, avându-l ca partener pe… partenerul lui Antonescu: Daniel
Constantin. Ăla micu, al lui Felix   Un român a fost arestat în Bulgaria pen-
tru că a încercat să mituiască doi poliţişti. Idiotul, se credea în România! 
O altă statistică făcută de Mercury Research ne pune serios pe gânduri: un

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��01.07.2014��14:18��Page�7



8 /  AMOS News

român din zece ţine tot postul Crăciunului! Atunci de unde aglomeraţia asta
nebună din hypermarketuri?  Electrolux nu se lasă mai prejos şi-i sondează
şi el pe bieţii români. Ce constată? Că 75% dintre aceştia sunt dispuşi să
plătească în plus pentru maşinile de spălat cu uscător. Nu ni se spune şi câţi o
fac  Dacă nu ştiaţi, aflaţi că nu mai puţin de 600.000 de români răspund la
numele de Vasile!  DNA anchetează, în sfârşit, Loteria Română, locul unde
numitul Benea şi-a făcut de cap aproape 6 ani, devalizând pur şi simplu insti-
tuţia! Alături de Poşta Română, Loteria a fost una dintre ţintele favorite ale
pedeliştilor  Revelionul de la Podari, de la Palatul RSR al lui Dinel Staicu,
va rămâne de pomină: cei 600 de meseni au intrat în panică atunci când cineva
a zis că peştele n-ar fi tocmai proaspăt şi au luat cu asalt bucătăria de unde au
gâbjit tot ce se putea lua – inclusiv un feliator de pâine. După ce au mâncat
(unii dintre ei au gătit personal) tot ce se găsea şi după ce au pus pe fugă per-
sonalul, s-au întors fericiţi pe la casele lor. Ar putea deveni o nouă modalitate
de a petrece revelionul!  Elena Udrea, comunică cu românii prin Facebook:
naţia află astfel că la revelionul prezidenţial a fost un menu rafinat, muzică şi
– mai ales – dans. Mult dans!  După ce le-a oferit bucureştenilor o luminaţie
de zile mari şi un revelion de neuitat în Piaţa Constituţiei, doctorul Oprescu
promite să nu le mărească taxele anul ăsta   Nenorocire mare pe DN1, la
întoarcerea bucureştenilor de la munte. Între Buşteni şi Comarnic se circulă
aproape la pas, iar drumul durează cu vreo două ore mai mult decât normal.
Sesizat asupra problemei, proaspătul ministru de Interne, Stroe, are o idee
năstruşnică: să se facă sens unic pe DN1 spre Braşov. Poliţia rutieră a fost luată
complet pe nepregătite de ideea ministrului  Premierul Ponta lansează
primul său mesaj public din 2013: impozitarea diferenţiată se va face de la
anul. Rămânem pe clasicul 16%   Şi încă unul: când se va revizui Consti-
tuţia, se va avea grijă ca viitorii preşedinţi să nu aibă mai multă putere decât
doresc oamenii. Ca Băsescu… (N-o zice el, că a semnat acordul de pace)
 E sezonul sondajelor: dintr-unul efectuat de DMB aflăm că 87,4% dintre
românii din mediul urban oferă cadouri de sărbători. Din păcate nu ştim şi câţi
dintre cei din mediul rural au un astfel de obicei   Habar n-aveam cine este
cea mai mediatizată vedetă din presa scrisă: Laura Cosoi! 71 de apariţii în presa
de specialitate în doar o lună!  Un pic dezamăgiţi, crainicii TV ne in-
formează că de sărbătorile astea au fost mai puţine accidente rutiere. Şi – im-
plicit – mai puţine reportaje de la faţa locului   Au fost sărbători fericite şi
pentru Cristian Poteraşu, pe care Helvig îl dăduse afară din funcţia de şef al
aeroportului Otopeni din cauza scandalului cu studenta japoneză ucisă de un
nemernic care o agăţase la Otopeni. Fenechiu a considerat că a fost pedepsit
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pe nedrept şi l-a repus în funcţie   Şi o altă veste bună, pentru toţi românii
îngrijoraţi de soarta leului: moneda naţională s-a apreciat serios faţă de euro
în decembrie. Cu 1,6%. Pe tot anul a rămas cu o depreciere de “doar” 2,9% 
Sergiu Nicolaescu a ţinut să facă sărbătorile acasă, după ce şi-a rupt câteva
coaste alunecând pe gheaţă. Iar medicii i-au îndeplinit dorinţa… Dar imediat
după, l-au internat din nou şi l-au operat de o apendicită pe care o confundaseră
cu altceva   Hillary Clinton a fost externată după sărbători. Medicii i-au
“topit” cheagul de sânge şi Bill a putut s-o ia acasă  Între atâtea diagnostice,
mai pune şi dl Kelemen Hunor unul: cică Dan Voiculescu ar fi “tumoarea can-
ceroasă a politicii româneşti”. Pentru ideea sa fixă cu art. 1 din Constituţie  
O veste bună pentru gay: s-a descoperit un vaccin care controlează temporar
răspândirea virusului SIDA!  Tot Ponta ne mai transmite o veste: pensiile
şi salariile nu vor creşte în 2013. Ne era frică de contrariu…  Ca să ne mai
trezească din mahmureală, mama Natură ne-a trimis nişte semnale: trei “mici”
cutremure!  Lacomi de statistici, cei de la turism ne dau vestea cea mare:
100.000 de români au petrecut revelionul în staţiunile turistice. Restul au stat
acasă…  În semn de politeţe, premierul i-a făcut prima vizită din acest an
preşedintelui, la Cotroceni. Au vorbit cu “dumneavoastră”, despre una, despre
alta, ca doi concubini politici. Nu s-au înregistrat dispute contondente
 Vestea care a cutremurat naţia la început de an nou a fost trecerea în nefiinţă
a lui Sergiu Nicolaescu. Deşi operaţia a fost perfectă, pacientul nu s-a aflat la
înălţimea măiestriei cadrelor noastre medicale care l-au ciuruit un pic. Şi, aşa
cum anunţase chiar el cu vreo trei săptămâni în urmă, a plecat puţin…
 Medicii ne-au dezvăluit una dintre posibilele cauze ale decesului: regizorul
nu mai mâncase nimic de vreo săptămână. A murit de foame!  Tristul eveni-
ment a dezlănţuit o adevărată orgie televizată. Pe toate canalele nu s-a  văzut
altceva decât filmele şi emisiunile la care a participat pe când era în viaţă.
N-au lipsit “detractorii”: CTP l-a desfiinţat din trei mişcări, Nicu Covaci l-a
înjurat pentru că nu i-a plătit nişte drepturi de autor, iar unul, Iepan, a con-
cluzionat că odată cu el dispare ultima relicvă a comunismului   Între mul-
tele veşti proaste pentru români, una care le pune capac: dintre cele 12 zile de
sărbători legale, în care nu se lucrează în 2013, doar 8 sunt valabile, celelalte
patru căzând în week-end-uri. Ghinion mai mare nu se putea pentru o naţie
dedicată muncii neobosite   Printre fericiţii câştigători ai noului an se
numără şi ministrul Fenechiu (cel pe care ameninţa Băsescu că nu-l va valida).
Acesta a câştigat procesul cu doi jurnalişti şantajişti din Iaşi, care au vrut să-i
ia cu japca ceva publicitate. Deşi condamnaţi, cei doi nu vor face, totuşi,
puşcărie: au primit sentinţe cu suspendare!  Primele schimbări ale anului,

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��01.07.2014��14:18��Page�9



10 /  AMOS News

la Consiliul Superior al Magistraturii, unde s-au organizat alegerile pentru noii
şefi. De fapt, cei vechi, care au intentionat doar o rocadă: Bica în locul lui
Hăineală şi Hăineală în locul lui Bica! În prezenţa vajnicului apărător al
Justiţiei, cel cu Constitutia in buzunarul de la piept – preşedintele Băsescu!
 Ura! Dacă vrem să călătorim în Kossovo, nu vom avea nevoie de viză.
Deşi noi n-am recunoscut statul ăsta kosovar!   Tembelism românesc: a fost
furat bustul din bronz al lui Grigore Alexandrescu, din faţa casei memoriale
din Târgovişte! Cât îl caută poliţia, va fi deja dat la topit!  L-a pedepsit
Dumnezeu: un românaş de-al nostru şi-a pierdut viaţa în acţiune, pe când
încerca să jefuiască o casă parohială în Franţa. Îngerul lui păzitor l-a lăsat să
cadă de pe acoperiş!   Hagi, în înţelepciunea lui (făcută celebră de cugetarea:
“Să fie bine, ca să nu fie rău”) a găsit soluţia salvării fotbalului românesc: cu
bani luaţi de la multinaţionale!   Schema cu rocada, pusă la cale de cele
două şefe amatoare de plimbări în Tailanda cu bodiguarzii de la SPP n-a ţinut,
pentru că “judecătoarea Barbie”, Alina Ghica, n-a obţinut voturile necesare vi-
cepreşedinţiei. Cu madam Haineală, aleasă dar contestată şi cu postul de vice
vacant(s-a băgat însă pe fir caratistul Danileţ) votul s-a amânat  Nu se ştie
de unde a apărut şi celebrul fiu nelegitim al lui Sergiu Nicolaescu, care a cerut
imperativ suspendarea incinerării prezumtivului său părinte  Seful de la
INS, Voineagu, a fost pus pe liber de Ponta, pe care l-a enervat eroarea de 2
miliarde din calculele statisticienilor, care îl obligă acum să taie suma din buge-
tul sărăcăcios al lui 2013. I-a mai reproşat şi faptul că n-a fost în stare să afle
nici câţi cetăţeni mai are România, după recensământ 

Săptămâna 2
(07– 13 ianuarie 2013)

 Până şi CNA-ul cel atât de încercat n-a mai rezistat în faţa spectacolului
degrandant în care televiziunile au transformat sfârşitul dintre cei vii al lui
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Sergiu Nicolaescu şi şi-a exprimat “dezaprobarea totală”. Erau mai potrivite
nişte amenzi (pe care, oricum, mogulii nu le plătesc)  Hodoronc-tronc, a
apărut şi aşa-zisul fiu nelegitim (e o modă!) al regizorului. Nu în carne şi oase,
ci printr-o solicitare depusă la tribunal, legitimată cu CNP-ul unui ziarist. Farsă
sinistră sau dezvăluire senzaţională?  Continuă să facă valuri alegerile de
la CSM. UNJR-ul contestă operaţiunea pe motiv că n-a fost transparentă – în
realitate judecătorii sunt excedaţi că au ajuns să fie reprezentaţi de un procuror.
Colegii din Vâlcea cer şi ei revocarea caratistului Danileţ, pe motiv că-i face
de baftă prin declaraţiile sale. Iar madam Pivniceru îi trimite preşedintelui o
scrisorică în care-i explică, pe înţelesul său de marinar, ce zice articolul din
Constituţie invocat de acesta: se referă la numirile de magistraţi, nu ale şefilor
acestora. N-am înţeles însă chestia cu darurile grecilor, care i-a scăpat doamnei
ministru la şedinţa cu pricina  Nicolaescu, cel rămas în viaţă – cel de la
Sănătate – are ambiţia să repună pe picioare Institutul Cantacuzino, chiar dacă
acest lucru costă vreo 8 milioane de euro. Tot ieşim în câştig dacă nu mai im-
portăm vaccinurile  Ponta a hotărât să treacă Metrorexul la Primărie, de la
Ministerul Transporturilor. Cică aşa e în toată lumea. Ce te faci însă cu sindi-
catele de acolo care preferă avantajele de la minister dezavantajelor de la
Primărie. Pisica moartă a fost aruncată în ograda lui Oprescu  Prea mare
pentru un partid atât de mic cum este Forţa Civică, Ungureanu ţinteşte sus. El
şi-a avertizat partenerii că trebuie numit urgent un candidat la viitoarele alegeri
prezidenţiale şi se îndoieşte că altcineva ar fi mai potrivit decât el. Pierde din
vedere, însă, un lucru: la prezidenţiale nu mai funcţionează regula redistribuirii
care l-a dus în Parlament, chiar dacă a pierdut la urne  Gurile rele zic că, de
fapt, Ponta şi Voineag s-au înţeles amiabil asupra “demiterii” directorului INS,
datorită unor obligaţii pe care le-ar avea premierul. Lui Voineag urmează să i
se asigure o funcţie şi o leafă comparabile, chiar dacă acceptă sa fie acuzat de
neglijenţă  Despre ceva de genul ăsta tot este vorba: Radu Soviani a sem-
nalat încă de prin martie faptul că calculele INS privind PIB-ul nu sunt tocmai
corecte, dar nu l-a ascultat nimeni   Deşi se consideră, în continuare, un
liber-cugetător, fostul preşedinte a rostit un “Tatăl nostru” la căpătâiul lui
Sergiu Nicolaescu. Iliescu nu crede în Dumnezeu, ci în “forţa omului”, ceea
ce până la urmă e tot aia…  Unei interpelări a fostului premier Boc adresate
actualului premier Ponta i-a răspuns biroul de presă al Guvernului. Ăsta e pro-
tocolul: Boc nu mai joacă în divizia întâi a politicii şi un ditamai premierul nu-
şi permite să intre în dispute cu un amărât de primar din provincie   Bătaia
pe locul liber la Parlamentul European al lui Gigi Becali declanşată în PRM
s-a sfârşit în mod neaşteptat. Dar fiind că imprevizibilul Eugen Mihăescu –
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care era următorul pe listă – s-a cam dezinteresat de viaţa de partid, iar doamna
care era în continuare a avut ceva probleme de incompatibilitate, a făcut ca fo-
toliul de la Bruxelles să fie ocupat de un fost ofiţer SRI, Dan Zamfirescu
 Judecătorul care i-a respins cererea de eliberare condiţionată lui Sorin
Ovidiu Vântu a motivat acest lucru prin faptul că deţinutul a vorbit de 3.332
de ori la un telefon mobil pe care nu avea dreptul să-l folosească în penitenciar.
Judecătorul nu a spus şi cât au durat aceste convorbiri, şi nici cum de nici un
gardian nu şi-a dat seama ce face el un timp atât de îndelungat   În marea
sa înţelepciune, Victor Ponta şi-a călcat pe orgoliu şi, chiar dacă avertizase că
cel care a pactizat cu inamicul, negociind funcţia de premier, va fi aspru
sancţionat, nu l-a mai exclus din partid. Deşi nu vrea să spună cine este ipochi-
menul, toată lumea ştie că e vorba de “Mircică, fă-te că candidezi!”  Mul-
timilionarul Dan Diaconescu n-a reuşit să scoată, din conturile în care ţinea
banii pentru achiziţia OLTCHIM, jumătatea de milion de euro pe care trebuia
să o depună ca taxă de timbru în procesul intentat guvernului. În consecinţă,
acţiunea sa a fost suspendată de instanţă   Poliţia s-a pus în mişcare inves-
tigând cazul falsului fiu nelegitim al lui Sergiu Nicolaescu, cu CNP de ziarist
şi domiciliu incert în Germania   Gestul elevei olimpice de 13 ani ce a căzut
de la etajul unui hotel din Buşteni şi a zăcut o noapte întreagă în zăpadă, a fost
determinat de câteva sticle de bere şi de refuzul unui băiat pe care-l plăcea de
a o săruta! Din nefericire, fata a decedat după aproape 12 ore de încercări de
resuscitare   Ministrul Stroe a descoperit şi el ceea ce ştia mai toată lumea:
câtă golănie este în poliţie! Constatarea i-a fost prilejuită de incidentul de la
Olt unde o poliţistă abuzată sexual de peste un an l-a agresat cu cuţitul pe şeful
său   Viscol mare prin Moldova, unde abia se deszăpeziseră drumurile de la
precedenta ninsoare. Şi ger de crapă pietrele, după Bobotează  ROMTELE-
COM şi PRO au căzut până la urmă la pace. Pasul înapoi a fost făcut de trustul
lui Sârbu, pe care excluderea din grila DOLCE îl făcea să piardă o grămadă de
publicitate. Aşa că a lăsat-o mai moale. La bani   Însărcinatul cu afaceri al
SUA, Douane Butcher, a făcut prima sa vizită la palatul Victoria. Probabil ca
să-i transmită lui Ponta salutări de la Gitenstein   Ce bună părere are Cioacă
despre el însuşi: “Am un caracter ireproşabil!” Dar nu pentru caracter l-au
reţinut procurorii…  Urgenţa face faţă cu greu celebrităţilor artistice care o
iau cu asalt. După Nicolaescu, au trecut pe acolo şi Mircea Albulescu şi Neluţu
Ploieşteanu   Din Miami, Cristi Borcea îl acuză pe Negoiţă că “vrea să dis-
trugă Dinamo”. Dacă mai avea ce să distrugă, după ce a realizat el  B1TV
a difuzat un reportaj “senzaţional” în care locuitorii sectorului 4 îi aduc grave
acuzaţii alesului lor, Dan Voiculescu, care nici până acum n-a depus jurământul
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ca senator.  Ministrul Mona Pivniceru a căutat un viciu de “anulabilitate” la
alegerea doamnei Smiteanu Hajnal ca şef al CSM: unul dintre voturile cu care
aceasta a câştigat funcţia i-a aparţinut lui Daniel Morar, care n-avea drept de
vot în calitatea sa de interimar la Parchetul General. Se încinge atmosfera în
cazul alegerilor de la CSM. Voci cu autoritate afirmă că nu este normal ca acest
organism să fie condus de un procuror – o persoană supusă controlului ierarhic
– Renate Weber. Iar Asociaţia Magistraţilor îi somează pe membrii Consiliului:
demisionaţi sau vă revocăm! Abia acum justiţia îşi manifestă independenţa!
 Ştirea zilei: comisia de eliberări condiţionate de la Jilava a dat aviz favorabil
pentru punerea în libertate înainte de termen a lui Adrian Năstase. Mai trebuie
să se pronunţe judecătorul   Scandal între Preda şi Voinescu. Primul cere
demiterea celui de-al doilea, pe motiv că la alegeri a pactizat cu inamicul. Al
doilea răspunde: cine e Preda? N-am auzit de el!”    După ce în prima şedinţă
de guvern Cabinetul Ponta, preocupat de austeritate, a lărgit substanţial lista
persoanelor care pot beneficia de locuinţe de serviciu, în cea de miercuri a
anunţat că se va înjumătăţi numărul de consilieri ai miniştrilor (oare nu se calcă
în picioare cei câte 18 consilieri de la unele ministere?), precum şi al celor care
deţin funcţii de conducere în aparatul central. În felul ăsta se speră că cei care
rămân vor putea fi plătiţi mai bine   Dârzenia austeritară e pusă la grea încer-
care. La Camera Deputaţilor s-a decis că, totuşi, se vor achiziţiona vreo 60 de
autoturisme pentru noii deputaţi. Nu se pot înghesui câte doi într-un Logan  
 Dacă vreţi să aflaţi ce s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni, vizionaţi
Money Channel, canalul de rezervă al Realităţii TV. Este cea mai originală
metodă de a umple programul: reluând emisiuni vechi de ştiri!  Oancea nu
scapă nici un prilej de a-i plăti poliţe fostului său şef, mogulul Voiculescu  
 Practic, nu e zi în care reporterii principalului canal de opoziţie să nu
lanseze câteva salve de bazooka înspre ograda mogulului din Băneasa  Uite
că Igaş ştie să vorbească! Fostul ministru de Interne, trezit din letargia parla-
mentară, vine cu o propunere-bombă: Emil Boc să candideze la preşedinţie!
Pe motiv că a rămas “neatins şi nepătat”. Nu l-au atins nici măcar cele două
moţiuni de cenzură care au dus la căderea guvernelor sale! Un personaj care a
câştigat cu chiu cu vai funcţia de primar   Şeful Curţii Constituţionale,
judecătorul Zegrean, care n-a judecat nici un proces în viaţa lui, a căzut pe
gheaţă şi şi-a fracturat şoldul. Este, indubitabil, mână lungă a USL-ului…
 Ministrul pentru IMM-uri, doamna Grapini intenţionează să reînnoade
tradiţia, preluând o iniţiativă a lui Remeş de pe vremea Convenţiei Democra-
tice: să-i taxeze pe cârciumari după numărul de scaune din locantă!  Starea
naţiunii – de fapt “starea bugetului” – este destul de delicată. Ne-o spune chiar
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Victor Ponta, într-un eseu despre “bugetul pe înţelesul tuturor”: fiecare român
a cheltuit, în 2012, 2.450 euro, deşi a câştigat doar 2300. În condiţiile existenţei
unei datorii publice de 2500 euro pe cap de locuitor  Destoinicul procuror
general intermediar a organizat, de iuţeală un (alt) referendum: o consultare a
procurorilor din ţară în legătură cu povestea de la CSM. Dintre cei 1982 de re-
pondenţi, 92% susţin alegerea unui procuror ca preşedinte al CSM. Uimitor,
nu?   “Marea hăineală”: judecătorii sunt extrem de supăraţi pe faptul că a
ajuns să-i “pună sub acuzare” un procuror   Reacţie în lanţ după scandalul
poliţist de la Olt: la Sibiu, şeful Centrului Chinologic a fost eliberat din funcţie.
Cică şi pe acolo au fost hărţuieli. Sexuale   După ce s-a ofuscat, CNA-ul,
cu noua sa conducere, a decis să amendeze televiziunile care s-au dedat la jal-
nicul spectacol “omagial” Sergiu Nicolaescu. Campioană este televiziunea lui
Ghiţă, amendată cu un miliard de lei vechi!  Încolţit din toate părţile – dar,
mai ales dinspre B1TV şi Ev.Z.,Dan Voiculescu a anunţat că va depune ju-
rământul ca senator în prima şedinţă de plen. Asta ca să nu mai creadă nimeni
că se fereşte de dreapta judecată  Până să-l dea afară (dacă-i va permite
statutul poliţistului), ministrul Stroe a decis să-l hărţuiască niţel pe şeful IJP
Olt, autorul “golăniei” cu concediul medical, mutându-l într-un alt judeţ
 Simulările BAC-ului sunt chiar mai dezastruoase decât BAC-ul însuşi
 Judecătorii au decis ca Stănculescu să rămână în închisoare. Speră, proba-
bil, că dacă acesta va muri acolo, are şanse mai mari să devină erou naţional
 Toate grozăviile se întâmplă pe străzile Craiovei: un bărbat supărat că o
fată traversa prea încet, a întors şi pur şi simplu a lovit-o cu maşina   Nici
cererea lui Năstase de a i se judeca în devans cererea de devansare a termenului
de judecare a eliberării înainte de termen nu a fost admisă   Decepţie naţio-
nală: Elena Udrea nu vrea să candideze la şefia PDL!  Rămas fără colegi la
Parlament, cantautorului Victor Socaciu i s-a oferit o compensaţie, fiind numit
la şefia Secretariatului de Stat pentru Revoluţionari  Dezamăgire (şi satis-
facţie) în cercurile cinematografice din România: “După dealuri”, filmul lui
Mungiu, n-a fost selecţionat pentru nominalizările la OSCAR 2013   S-a
întâmplat, în sfârşit, ceea ce numeroşi “specialişti” prevesteau de o bună vreme:
Zâna Marin şi Juniorul Bănică au constatat că “planurile lor de viitor nu mai
coincid” şi, prin urmare, se despart. Anunţul a fost făcut pe Facebook    Într-
un film documentar difuzat de Discovery, despre doi englezi luaţi ostatici în
Cecenia, teroriştii vorbesc… româneşte! Probabil că pentru realizatorii acestuia
nu e nici o diferenţă între limba vorbită la Groznâi şi cea de la Bucureşti
 Miliardarul Dinu Patriciu a suferit un transplant de ficat la un spital public
din Milano. N-au fost alături de el nici soţia (cu care e în divorţ), nici amanta
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– chinezoaica Chen, ocupată cu administrarea afacerilor sale. A fost doar
fratele, Şerban, iar fotografiile de după operaţie îl arată ca o umbră a propriei
sale persoane   Traian Băsescu a fost în Cipru, la reuniunea la vârf a popu-
larilor europeni, unde probabil că a încercat să blocheze un eventual acces al
liberalilor în PPE, la fel cum a făcut în urmă cu 10 ani la Rio, când PD-ul a
fost singurul partid care s-a opus admiterii PSD în Internaţionala Socialistă
 Culmea stupidităţii (marca noului preşedinte): CNA vrea să acorde premii
de excelenţă posturilor TV care au respectat legea! Adică normal e să nu fie
respectată. Păi, instituţia ce altceva păzeşte, decât ca legea şi regulile să fie
respectate? E cumva un simplu observator?  Procurorul şef prezidenţial
Morar dă sentinţe sibilinice: “Lucrurile (între el şi Pivniceru) se vor rezolva în
sensul că vom scăpa unul de altul”. Cu alte cuvinte, ar fi posibil să scăpăm de
dl Morar? Pleacă şi el pe la Bruxelles, pe urmele “Cruduţei” Kovesi?  Adio,
dar rămân cu tine: după ce şi-au anunţat despărţirea pe Facebook, Andreea şi
Ştefan Bănică au plecat împreună în ţările calde!  Interlopul neamţean
Mararu, fratele prietenului comisarului Şoric, era să sară în aer din cauza unei
bombe puse sub maşina sa de concurenţă. A scăpat ca prin urechile acului
 Becali nu vrea să-şi declare averea. “Numai aşa, ca să-mi bat joc de ANI!”.
Zice că a împrumutat o firmă de-a sa cu vreo jumătate de miliard. De euro!
 Fătuloiu redivivus! Controversatul chestor, care a demisionat când a fost
împuşcat interlopul Mararu la Piatra Neamt, este repus într-o funcţie de co-
mandă tocmai când s-a pus o bomba sub maşina fratelui acestuia  A fost
demis şi şeful Jandarmeriei. Oricum, fusese pus de puţină vreme şi n-a avut
timp să se obiş-nuiască cu funcţia  Bobby Păunescu, fiul “Fratelui
Păunescu” a făcut la Hollywood o bancă care să-i finanţeze filmele pe care le
regizează el cu talentul recunoscut. Cu bani luaţi de taică-său de la Bancorex
 Tiriac îşi adună din nou la Balc gaşca de miliardari ca să dea iama în mis-
treţii patriei   Protectorii animalelor n-au pierdut ocazia de a protesta - altfel
nu-şi mai primesc banii de la sponsori. Probabil că în mintea lor mistreţii ar
trebui marcaţi şi luaţi pe lângă casă de sufletele caritabile, ca animale de com-
panie  Şeful destituit al Jandarmeriei a făcut conferinţă de presă ca să-i de-
maşte pe cei care l-au dat afară - zice el - fără motiv. În doar un an nu a reuşit
să realizeze mare lucru, dar nici n-a avut ocazia să facă mari greşeli  Vos-
ganian şi-a luat ca consilier pe unul Oprea - care este judecat pentru subminarea
economiei naţionale şi pentru prelungirea contractelor “baieţilor deştepţi”
A trebuit să treacă un an ca să se finalizeze ancheta asupra jandarmului care
i-a rupt piciorul unui manifestant din Piaţa Universităţii. De fapt ăsta a fost
motivul demiterii şefului Jandarmeriei  Un avion al companiei TAROM
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care venea de la Istambul a fost trăznit! Se fac speculaţii că Cel de Sus l-ar fi
avut în obiectiv pe Dan Diaconescu, pasager în acel avion   

Săptămâna 3
(14 – 20 ianuarie)

 Escaladează conflictul din PNL. Antonescu declară că “iubeşte trădarea”,
deşi îi urăşte pe trădători şi că nu poate convieţui cu Chiliman în acelaşi partid.
Şi nici cu Cherecheş. Şi, probabil că nici cu Tăriceanu   Acesta din urmă a
ajuns să se simtă umilit în PNL. Mai rău nici că se poate!  Anunţul făcut
sâmbătă de Eugen Nicolăescu, cum că ministerul nu va mai finanţa spitalele
private a produs agitaţie în rândul investitorilor care s-au dus glonţ la Dragnea.
Iar acesta a încercat să liniştească spiritele spunând că ministrul ar fi făcut “de-
claraţii neinspirate”  La fel de neinspirate par să fi fost şi declaraţiile mi-
nistrului Educaţiei care a opinat că clasa pregătitoare rămâne la şcoală, în timp
ce premierul crede că locul său e la grădiniţă. Sau vicersa? Ne-au zăpăcit de
tot guvernanţii ăştia   Scandal mare la CSM. Alegerea unui procuror în frun-
tea judecătorilor a rupt definititv echilibrul fragil dintre cele două categorii de
magistraţi. Fostul şef CSM, Horaţiu Dumbravă a somat-o pe madam Hăineală
să-şi dea demisia, iar pe Ghica şi Danileţ i-a sfătuit să nu mai candideze, aceasta
fiind poziţia majoritară a judecătorilor din ţară. În timp ce Băsescu crede în
continuare că cine-i atacă pe susţinătorii săi atentează la independenţa Justiţiei,
Ponta crede, dimpotrivă, că abia acum aceasta îşi manifestă neatârnarea faţă
de Cotroceni  Voiculescu a lăsat pe toată lumea bouche bee cu năstruşnica
sa propunere ca Armata să pună mâna pe Finanţe, pentru că cei de acolo nu
sunt în stare să strângă bani la buget   Din detenţie, Năstase protestează îm-
potriva sistemului, retrăgându-şi contestaţia în anulare a executării pedepsei.
Aşa, ca să-şi bată joc de judecătorii care l-au programat pentru eliberarea
înainte de termen, după scurgerea termenului!  Ca să închidă gura contes-
tatarilor din partid, Blaga vrea o Convenţie a PDL cu 5000 de participanţi
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 Judecătorii au ajuns la concluzia că Cioacă nu e sănătos la cap de o tot ţine
cu nevinovăţia lui şi l-au trimis la control psihiatric  Dan Diaconescu Direct
deschide larg porţile partidului său pentru excluşii din toate celelalte partide.
Abia-i aşteaptă pe Bot şi Cherecheş. Pentru Chiliman şi Tăriceanu îi mai tre-
buie ceva răbdare… Hidroelectrica intră într-un amplu proces de restruc-
turare, de la primul până la ultimul om  Aurel Frăţilă, fostul militar, cel care
a vândut echipament militar în Iran şi va fi judecat pentru a fi extrădat în Statele
Unite, este iubitul Biancăi Brad, actriţă, fostă “Miss România”, cu care are şi
un copil   Tot răul spre bine: Andrea Paul (fostă Vass şi consilieră a lui Boc)
crede că stabilitatea economică actuală se datorează guvernării PDL  MRU
ar vrea să profite de criza din PNL, încercând să-i ademenească pe proaspeţii
excluşi în garsoniera sa politică. Are însă un concurent în Dan Diaconescu,
care ar vrea să-şi întărească formaţia de amatori   Senzaţie mare: patru ţinte
din România au fost supuse unui îndelungat proces de spionaj cibernetic
 Costică Nicolescu, preşedintele CJ Argeş, a suferit un nou infarct în timpul
audierilor la DNA. Hotărât lucru, aceste audieri sunt dăunătoare sănătăţii
 Senatorul Sorin Roşca Stănescu nu ia banii de la Parlament degeaba: el vrea
o nouă lege a audiovizualului şi desfiinţarea ANI   Un unchi al fostului şef
DNA a fost omorât de nişte ţigani care voiau să-i fure cârnaţii şi ţuica   Fostul
şef al ANSVA, pedelistul Marian Zlotea, nu reuşeşte să justifice 86.000 de
euro, dobândiţi în timpul mandatului   În sfârşit, s-a mărit şi asigurarea RCA:
cu 30%  Ambasadorul britanic Martin Harris l-a omagiat pe Eminescu
recitându-i poezia “Revedere”. Sunt curios câţi dintre politicieni sunt în stare
să recite o poezie de-a Luceafărului   Un sondaj IRES arată că cei chestionaţi
îl consideră pe Băsescu principalul vinovat pentru tot ce-a mers rău în 2012 *
N-a fost o glumă: Duşa confirmă că s-ar putea ca ofiţeri MApN să fie detaşaţi
la ANAF să-i ajute pe cei de la FISC să-şi facă treaba   Bomba zilei a fost
publicarea listelor cu locatarii din casele de protocol şi de serviciu administrate
de RAPPS. Incredibil cât de mulţi consilieri, şefi şi şefuleţi de agenţii, ba chiar
şi cei de la combaterea discriminării în păr, beneficiază de acest privilegiu.
Concluzia este că acolo se intră relativ uşor şi se iese greu. Dovadă situaţia lui
Mircea Geoană, care n-are bani să-şi facă o casă  În faţa valului de contestări
din curţile de apel, “judecătoarea Barbie”, Alina Ghica a renunţat să mai can-
dideze la funcţia de vicepreşedinte CSM   Dinu Patriciu protestează în faţa
zvonurilor că ar fi plecat din spitalul din Italia unde a fost operat pentru trans-
plantul de ficat, fără să plătească. Nu este adevărat. Nici că ar urma să se sta-
bilească în Anglia. E nerăbdător să revină în ţară şi să se apuce din nou de
afaceri. Altele…  Greva spontană, pregătită însă cu o zi înainte – zice pre-
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mierul – la CFR. Transportul feroviar şi conexiunile sale au fost date peste cap,
din cauza faptului că nişte şmecheri din Ministerul Transporturilor au amânat
intenţionat plata salariilor pentru a-l pune în dificulate pe ministrul Fenechiu
 Alertă printre medici: ministrul are de gând să reglementeze activitatea
medicilor şi la stat şi la privat, considerând-o conflict de interese  Veşti
proaste de la Comisia Europeană: în următorul raport MCV, un loc important
va fi ocupat de conflictul din CSM, care va fi, cu siguranţă, apreciat ca o in-
tervenţie a puterii asupra independenţei justiţiei   Voiajul fregatei “Ferdi-
nand” în zona cornului Africii n-a rămas fără urmări: de frica marinarilor
români, piraţii somalezi au întreprins mai puţin acţiuni decât cu un an în urmă
 Dan Voiculescu s-a hotărât, în fine: va depune jurământul ca senator, săp-
tămâna viitoare  Patriarhia a adresat un mesaj credincioşilor în care-i roagă
să nu accepte să fie incineraţi, acest procedeu contravenind principiilor creştine.
Cu un manager de talia Inalt Prea Fericitului te duce gândul la interesele prac-
tice ale Bisericii de a obţine profituri de pe urma locurilor de veci, pe care Cre-
matoriul le concurează în mod neloial  CSM şi-a amânat şedinţa în care
trebuia ales vicepreşedintele. Noua preşedintă, Schmidt-Hăineală, e pe la Bru-
xelles, unde s-ar putea întâlni şi cu ministrul Pivniceru   Aglomeraţie mare
în capitala europeană: tot acolo este şi Stroe, la şedinţa JAI, şi Teodorovici
 Biblioteca Metropolitană a inaugurat un nou spaţiu cultural: “Mediateca
George Enescu”  De la Banca Europeană de Investiţii, unde munceşte pe
bani buni, Mihai Tănăsescu apreciază că România n-are nevoie de un nou acord
cu FMI  Isterie TV: printre ostaticii luaţi de terorişti în Algeria s-ar afla şi
un român. Ba chiar doi. Nimic nu e sigur, dar breacking-news-urile abundă în
ştiri neconfirmate. Oricum, românul nu s-ar fi aflat printre cei salvaţi de armata
algeriană   După ce a “domnit” vreme de 16 ani peste Departamentul de Co-
municare al BCR, Cornel Cojocaru a lăsat locul unui comunicator mai tânăr şi
mai vioi: Ionuţ Stanimir  Remus Borza, “lichidatorul” Hidroelectrica, a în-
ceput curăţenia revocându-i pe toţi directorii pe principiul că “peştele de la cap
se-mpute” A fost dat afară şi directorul Ştefan Roşeanu de la CFR Călători,
cel care a “aranjat” greva de miercuri, ca să-i facă în necaz ministrului
 Nicolăescu o dă la întors: spitalele private vor primi, totuşi, finanţări. Nu
toate, şi doar în anumite condiţii  O nouă sămânţă de scandal: numele lui
Băsescu ar apărea în interceptările din dosarul lui Puiu Popoviciu. Acesta ar fi
afirmat că el l-ar fi scăpat pe Băsescu de arestare în dosarul “Flota”, exact pe
19 iulie 2004, şi că ar fi băut whisky împreună. Cu gheață.. Printr-un comunicat
preşedinţia neagă orice contact al preşedintelui cu Popoviciu. “Declaraţiile
acestuia sunt regretabile invenţii”  Şova şi-a început activitatea la CNADR
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dând şi el afară patru directori care nu s-au ocupat cu competenţă de
deszăpezire   Veste proastă pentru susţinătorii reducerii TVA la alimente:
delegaţia FMI nu este de accord cu această măsură!  Până la urmă a fost
vorba de cinci români în luarea de ostatici de către terorişti în Algeria. Unul a
fost ucis, dar patru au fost eliberaţi  Ambasadorul italian Mario Cospito
şi-a încheiat misiunea în România  Alina Ghica e la un pas de revocare din
CSM. Este cea mai spectaculoasă cădere: din funcţia de preşedinte, înapoi la
talpa magistraturii. Nici Danilet nu e departe  Zgonea l-a luat prin sur-
prindere pe colegul Antonescu prin demersul său împăciuitorist cu Cotrocenii.
La gestul elegant de a i se trimite prevederile noului statut al parlamentarului,
Băsescu a răspuns că el nu validează proiecte  Culmea selecţiei: o firmă ger-
mană a încasat 250.000 de euro ca să găsească un manager privat pentru Com-
plexul Energetic Oltenia. L-a găsit tocmai pe Laurenţiu Ciurel, numit deja
acolo pe baza de algoritm de partid!  Ce-am ajuns: nu ne ajungeau ţeparii
noştri, acum ne dau ţepe şi bulgarii! O firmă bulgărească - VM Corporation
Food - cu care Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură a încheiat contract
de furnizare a alimentelor oferite de Uniunea Europeană pentru persoanele de-
favorizate, a lăsat 2,7 milioane de nevoiaşi fără făină şi ulei în valoare de 27
milioane de euro! Madam Firea-Pandele se bagă în seamă la Parlament
printr-o propunere senzaţională: părinţii să capete o zi liberă odată la trei luni
ca să facă analizele medicale ale copiilor  

Săptămâna 4
(21– 27 ianuarie)

 Un deţinut de la Jilava, condamnat pentru tâlhărie, dar cu o comportare
exemplară – pentru care era lăsat să lucreze în semilibertate – evadează când
mai avea doar opt luni de efectuat. E găsit, a doua zi, în sânul familiei
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 Agenţia de Presă News In din grupul „Realitatea” a intrat în procedură de
dizolvare, din cauza datoriilor  Veşti contradictorii din Algeria: un alt român
a fost găsit mort  Senatorii şi deputaţii lucrează din greu la aprobarea pro-
priilor lor bugete. E unica instituţie din România care ea propune, ea aprobă!
 Liberalii au stat la sfat şi au ajuns la concluzia că nu sunt motive pentru
excluderea liberalului Gigi Becali  O chestie odioasă: un poliţist, fost vi-
ceprimar la Vulcan, a fost arestat pentru acte sexuale cu un minor sub privirile
şi camera de filmat a sorei minorului!  O nouă lovitură pentru Nicolăescu:
FMI nu e de acord cu sistarea finanţării spitalelor private!  Bronzat şi frezat,
preşedintele cuvântează cu aplomb la reuniunea corpului diplomatic, unde o
ţine pe a lui: România trebuie să refacă încrederea statelor partenere în capa-
citatea statului român de a fi stat de drept  Tot la întâlnirea asta preşedintele
se contrazice cu ambasadorul algerian pe tema corectitudinii informaţiilor date
de guvernul algerian în legătură cu criza ostaticilor  Chiţoiu dă de veste
fumătorilor că accizele la ţigări se majorează cu trei luni mai devreme. Exact
de la 1 aprilie!  Ambasadorul algerian dă comunicat oficial de presă: nu a
fost nici o eroare de comunicare din partea autorităţilor noastre!  Antonescu
şi Tăriceanu se contrează pe tema bugetului: de ce nu l-ai făcut tu dacă eşti
atât de deştept” – a ricanat, nervos, Antonescu  Crin e pus pe făcut curăţenie
în partid. Curăţenia începe cu primarul de la Baia Mare, Cherecheş. Dar nu
continuă cu Chiliman. „Ar trebui să demisioneze singur – îi sugerează An-
tonescu viclean, ştiind că dacă face chestia asta, îşi pierde calitatea de primar.
Dacă e dat afară, nu i se întâmplă nimic  Au fost repatriate corpurile celor
doi români ucişi în Algeria. Spre stupefacţia tuturor, medicii legişti constată
că unul dintre ei nu a murit din cauză de glonţ terorist, ci din motiv de explozie
produsă de asaltul armatei!  Surpriză! Guvernul a pregătit un cadou pentru
companiile de gaze: o suprataxă de 60% pe gazul extras din România. Pe care,
după obicei, o vor plăti tot consumatorii  Din proiectul de buget reiese că
Ponta a tăiat în carne vie: bugetul SPP a crescut cu 40%, al preşedinţiei cu
15%, al Curţii Constituţionale cu 18,57%, al Consiliului Concurenţei cu 69,
36%, al Ministerului Finanţelor cu 17,82%  Bugetul PPDD se consolidează
prin dezertări: prin plecarea din partid, Ion Moldovan are de plătit 2 milioane
de euro. Bun om de afaceri domnu’ Dan  Judecătoarea „Barbie”, Alina
Ghica e ca şi ieşită din CSM: majoritatea Curţilor de Apel au votat pentru re-
vocarea ei. Spectaculoasă evoluţie, de la preşedinţia CSM, afară din el
 Avarii de francezi îi ating la nivelul de trai pe ţiganii noştri voiajori: ca să
se întoarcă în ţară, nu le mai dau 300 de euro pe cap de rom plecat, ci doar 50,
iar pentru puradei doar 30! De câte ori să te întorci ca să mai faci un ban?
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 Tămbălău la şedinţa comună a Camerelor pentru modificarea statutului
parlamentarilor: reprezentanţii PPDD au părăsit sala în semn de protest că au
primit târziu modificările operate. Ei, oricum, sunt pentru eliminarea oricărei
imunităţi  Aşteptat cu emoţie de întreaga ţară, momentul depunerii jurămân-
tului de către Dan Voiculescu a sosit: fondatorul a jurat cu mâna pe biblie!
 IRES dă o veste proastă alianţei de la guvernare: faţă de luna decembrie a
pierdut două procente!  Dezlegare la clasa pregătitoare: părinţii pot alege
unde să-şi dea copiii: la grădiniţă sau la şcoală  Ponta se spală pe mâini ca
Pilat din Pont: „Nu ne implicăm în alegerile de la CSM” – a declarat el la şe-
dinţa la care a fost invitat  Macovei a propus trei măsuri pentru o procedură
eficientă de ridicare a imunităţii. Dar n-a ascultat-o nimeni. Nici măcar ai ei
 După ce s-a cam certat cu madame Day, locţiitoarea comisarei „portocalii”
de la Bruxelles, Mona Pivniceru a hotărât să facă o nouă selecţie pentru şefia
parchetelor, cu participarea presei. Mai transparent de atât nu se poate!  Cu
o majoritate liniştitoare, parlamentarii şi-au votat prerogativele. Doar 56 dintre
ei n-au fost de acord cu propria lor bunăstare  Puterea loveşte necruţător în
Opoziţie: postul OTV şi-a pierdut licenţa! Definitiv! Pretextul: n-ar fi plătit
nişte amenzi  Senzaţie în lumea artei şi a infractorilor: trei români au fost
arestaţi, suspectaţi fiind că ar fi participat la „jaful secolului”: furtul dintr-un
muzeu din Amsterdam a unor lucrări ale clasicilor în valoare de peste 300 mi-
lioane euro  Ce destin are omul ăsta: Antonie Solomon a fost dat afară şi
din PPDD! După ce s-au lepădat de el şi PDL-iştii  Laura Corina Georgescu
este prima femeie care a ajuns în fruntea CNA-ului, funcţie ce părea rezervată
bărbaţilor  Reglare de conturi în puşcărie: la penitenciarul Iaşi, un deţinut
l-a omorât în bătaie pe un altul. Victima urma să-l omoare pe celebrul Mararu
de la Piatra Neamţ, care a scăpat de atentatul cu bombă pusă sub maşina sa
 În discuţiile cu delegaţia FMI, Ponta a pus şi problema insolvenţei
OLTCHIM. Dacă nu l-au lăsat pe Domnu’Dan să o salveze...  A început
executarea silită a lui Dinu Patriciu, pentru datoriile MIC.ro  Ca să nu li se
reproşeze că n-au făcut tot ce au putut, procurorii au început să o caute pe Elo-
dia prin mănăstiri, unde Cioacă presupune că s-ar ascunde aceasta. Patriarhia
dă tot concursul  Ministrului Niţă nu-i pasă de criticile venite dinspre Fondul
PROPRIETATEA. E dreptul lor să critice, inclusiv numirea directorului general
al Complexului Energetic Oltenia  O propunere „otrăvită” îi face Ponta lui
Băsescu: alegerile prezidenţiale de anul viitor să se desfăşoare anticipat, odată
cu cele europarlamentare. Băsescu ar urma să-şi termine, totuşi, mandatul, noul
preşedinte stând pe bară şase luni  Băsescu vine cu o contrapunere: în 2014
să se organizeze alegeri anticipate parlamentare pentru parlament unicameral
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de 300 de deputaţi, concomitent cu prezidenţialele, în avans  „Mătură” nouă
la Energie: Niţă a declanşat controale la sânge la toate companiile energetice,
pline de „băieţi deştepţi” care au pus pe butuci cele mai profitabile companii
 Întâlnire de taină, la Senat, între Băsescu, Antonescu şi Ponta. Preşedintele,
îngrijorat de viitorul raport pe justiţie, cere parlamentarilor să corecteze de-
ciziile care irită Bruxelles-ul  S-a cam ajuns la o concluzie şi în privinţa
taxei auto: se plăteşte o singură dată, la prima înmatriculare. Sumele scad la
maşinile noi şi cresc la cele vechi  Danileţ şi Ghica se retrag din cursa pentru
vicepreşedinţia CSM datorită iminentei revocări  Guvernul a adoptat buge-
tul pentru 2013. Urmează ca Parlamentul să-l dezbată, pe 5 februarie  30
de persoane cu averi mari şi impozite mici intră în vizorul Fiscului, care vrea
să afle reţeta „săracilor bogaţi”  Ca să nu iasă vorbe degeaba, Băsescu iese
din nou pe scările de la Cotroceni ca să lămurească naţiunea ce-a discutat cu
Ponta, Antonescu şi Zgonea  Mult zgomot pentru nimic: din cei peste 3000
de angajaţi ai TVR care se calcă pe picioare de ani buni, vor pleca, de la 1 fe-
bruarie, doar 500. Restul vor continua să producă pagube  Guvernul a decis
să-şi asume răspunderea pe restituirea proprietăţilor. Că banii oricum nu-i are
 Băsescu s-a săturat de băile de mulţime presărate cu huiduieli, aşa că nu
şi-a mai anunţat prezenţa la festivităţile dedicate Unirii, la Iaşi   La vârsta
sa, Regele Mihai este hărţuit de un bătrânel neamţ care pretinde că e fiul său.
Neamţul l-a chemat în judecată pentru recunoaşterea paternităţii   Procurorii
versus judecători: în plin scandal declanşat de preluarea puterii în CSM de
către procurori, unul din criticii cei mai vehemenţi ai manevrei este audiat la
DNA pentru nişte pontări fictive şi decontări trucate. Turnătoria a plecat, clar,
din CSM!  Campania de dezinformare dusă de Macovei&Co ne bagă iar în
gura europenilor: secretarul general al Consiliului Europei l-a convocat pe
Zgonea pentru lămuriri legate de „superimunitatea” din noul regulament. I-a
zis şi să nu vină fără o listă a „parlamentarilor corupţi”. Tupeu incredibil!
 Dacă nu e Boc, e Videanu! Dacă va fi ca România să aibă un (nou) preşe-
dinte pedelist, acesta se va numi Adriean. Adriean Videanu   Rezidenţii pot
lucra liniştiţi: nu-i ameninţă nici o mărire de leafă anul ăsta  În timp ce Co-
druţ Marta, „şeful de cabinet” al lui Blejnar continuă să fie de negăsit, nevasta
acestuia pătimeşte: a fost trimisă în judecată pentru proxenetism şi prostituţie
 Pentru primarul Johannis de la Sibiu, între Boc şi Ponta nu e nici o dife-
renţă: ambii au aceeaşi atitudine faţă de bugetari  Băsescu s-a săturat de
vizite de o zi prin vecini şi şi-a programat una de o săptămână, tocmai în Peru.
La un summit al Comunităţii statelor latino-americane. Să-i înveţe cum e cu
democraţia originală  Doi români sunt autorii „furtului secolului” din
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Amsterdam. Originari din Tulcea, aceştia au reuşit să fure tablouri de autori
celebri în valoare de peste 300 milioane euro  Preşedintele Băsescu a plecat
în prima sa călătorie intercontinentală(exceptând America de Nord).Nici n-o
să vă vină să credeţi ce-l frământă în drumul spre Lima: Selecţia procurorilor!
Aşa că a rugat presa de serviciu să transmită în ţară oferta sa. Evident, o ofertă
care ar trebui să nu poată fi refuzată 

Săptămâna 5
(28 ianuarie – 
03 februarie)

 Ca de obicei, Tăriceanu se trezeşte din pumni. După mai multe contre cu
Antonescu, are o revelaţie: nu exclude o candidatură personală la preşedinţie.
Nu se ştie însă din partea cui va candida. Poate independent  Până una-alta
îi găseşte nod în papură lui Crin: acesta a fost validat, nu ales pentru a candida
la preşedinţie. Deşi pare să fie tot una  După succesul înregistrat de parti-
ciparea sa la Summit-ul America de Sud-UE, de la Santiago de Chile, Băsescu
dă o fugă şi până la Lima, în Peru, unde n-a mai fost nici un preşedinte român
de la Ceauşescu încoace  La Senat se discută, într-o sesiune extraordinară,
aprobarea ordonanţei de majorare a pensiilor cu 4%, degrevarea instanţelor
judecătoreşti şi punerea în aplicare a Codului de Procedură Civilă  Tânăr şi
neliniştit, preşedintele aflat în turneu în America de Sud nu poate să nu gân-
dească la binele patriei. În loc să se relaxeze, el face portretul-robot al viitorilor
şefi de la Parchet şi DNA. Aceştia ar fi trebuit să fi anchetat „dosare grele”
(Năstase, Patriciu, Voiculescu) şi să fie respectaţi în sistem (?!)  Dosarul
„Agronomia” al lui Puiu Popoviciu a fost amânat încă odată, pentru 2 februarie
 Domnu’Dan a găsit soluţia: OTV va emite pe Internet. Pentru că acolo se
află publicul său ţintă!  Dan Şova era cât pe ce să rateze prilejul de a da un
mesaj clar în privinţa Holocaustului, fiind plecat din ţară. Dar cum s-a întors,
cum a zis că comemorarea victimelor trebuie să ne responsabilizeze. Dovadă
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că a învăţat lecţia  CSM e supărat pe presă şi zice că aceasta aduce atingere
independenţei judecătorilor. Altminteri, nimic nu-i atinge, nici măcar certurile
şi răfuielile din interior  După jaful de la muzeul din Rotterdam, românaşii
noştri se afirmă şi în domeniul fashion: zece interlopi de nădejde dau lovitura
jefuind un depozit „Armani” din Italia de marfă de două milioane de euro, pe
care o trimit în ţară prin... curierat rapid!  Întâlnire cu scântei între delegaţia
FMI şi autorităţile române. În faţa reproşurilor lui Ruşanu că politica lor a fost
greşită, şeful delegaţiei vrea ca discuţiile să aibă loc fără presă   Ca să nu
fie dat afară, şeful CNADR, Pop, demisionează de bună voie, pentru culpa de
a se fi aflat la un chef cu toată directorimea, la Bâlea Lac, tocmai când dru-
murile erau blocate de viscol  Bomba zilei: la nici o săptămână după
depunerea întârziată a jurământului ca senator, Voiculescu demisionează. Pen-
tru a treia oară. Motivul: vrea să se pună la dispoziţia justiţiei! Dar nu a Înaltei
Curţi şi a completului care vânează capete de demnitari, ci la Tribunal, ca un
simplu cetăţean!  Delegaţia FMI e de acord ca reducerea TVA la pâine să
facă obiectul unui proiect-pilot, ce va fi aplicat de la 1 iulie  Botezatu s-a
cerut să fie audiat la DIICOT în dosarul furtului de tablouri. Ca să dovedească
că nu e implicat  Demisia lui Voiculescu a făcut să renască speranţele lui
Neamţu de a intra în parlament. E singurul lider din ARD rămas fără „coledzi”
 Obidit şi amărât, Oprescu anunţă că Guvernul îl obligă să majoreze taxele
şi impozitele locale cu 16%, Deşi el n-ar fi vrut   Procurorii nu se lasă şi cer
ca parlamentarul liberal Gigi Becali să ispăşească 11 ani de bulău pentru
sechestrarea hoţilor care i-au furat maşina  O veste bună pentru Tăriceanu,
din partea lui Antonescu: poate să candideze la preşedinţie. Dar ca independent!
 Situaţia lui Becali în PNL e tot mai nesigură. Mai ales că la orizont se arată
şi cei 11 ani pe care s-ar putea să-i petreacă în puşcărie. Antonescu a cerut timp
de reflecţie, înainte de a lua o decizie, pe care Gigi s-a angajat deja să o respecte
 Cu tristeţe, Ponta anunţă că la Consiliul European din februarie va merge
tot Băsescu...  Recuperarea lui Patriciu după transplantul de ficat este
umbrită de decizia de executare silită pentru datoriile acumulate de Mic.ro la
Raiffeisen Bank   Şeful delegaţiei FMI, Erik de Vrijer ne mai păsuieşte cu
acordul trei luni, până în mai. Atunci mai vedem...  Până atunci avem o mi-
siune imposibilă: să urgentăm absorbţia fondurilor europene   Tema coplăţii
în sănătate e întoarsă pe toate feţele: dacă ministerul a propus să se plătească
zece lei, doar la externare, FMI-ul ar vrea ca suma de zece lei să fie înmulţită
cu zilele de spitalizare. Deocamdată Ponta nu vrea să comenteze   Cât despre
TVA-ul la produsele de panificaţie, FMI-ul spune un hotărât Nu!  Ca să
dovedească faptul că e un personaj responsabil, Teodor Meleşcanu cere el în-
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suşi îngheţarea bugetului SIE. Se putea şi mai rău: să scadă!  Nume con-
sacrate pe lista concedierilor din TVR. Asta nu e restructurare, ţipă concediaţii,
ci epurare!  Ministrul Energiei, Constantin Niţă dă un avertisment sindica-
liştilor: fără cereri excesive şi, mai ales, fără sporuri fanteziste, dacă vor să mai
aibă un loc de muncă!  Relu Fenechiu crede că el este cel care va reuşi să
rezolve problema taximetriştilor de la aeroportul Otopeni. Să o vedem şi pe
asta!  A fost omologată şi cea mai mare şpagă luată în poliţia română:
225.000 euro a pretins (şi primit) un ofiţer de poliţie ca să-l scape de puşcărie
pe un infractor!  Proiectul de buget a tăiat şi porţia „cârtiţelor” din şantierul
metroului din Drumul Taberei. Acestea vor rămâne „parcate” în următorii patru
ani!  Bomba zilei: Copos a fost condamnat la patru ani de închisoare! Cu
executare! A vândut la suprapreţ prietenului său Cristea, de la Loteria Română,
38 de spaţii comerciale. Din fericire, mai are încă două etape de judecată până
la emiterea unei sentinţe definitive. Dar mai are şi procesul transferurilor!
 Premieră mondială: ANI a comandat o maşină de teren dotată cu scaun
pentru copil pentru că preşedintele instituţiei devenise tătic! Descoperirea a
fost făcută atunci când Curtea de Conturi a luat la puricat finanţele instituţiei
 4 milioane de euro va scoate din conturile (goale) TVR pentru a-i plăti pe
cei vreo 600 de angajaţi care au fost disponibilizaţi! Era mai ieftin să-i menţină
 Incidente controversate la Slatina, în campania „suplimentară” pentru
primărie. Nevinovaţii suporteri ai lui DD de la PP au fost „măcelăriţi” de cei
ai altor formaţiuni, un PPDD-ist fiind chiar dus la spital unde s-a constatat că
n-avea nimic. DD a denunţat „guvernul criminal” pentru atentat la democraţie
 Reciprocitate: dacă CNA a închis OTV, DD cere şi el închiderea CNA.
Corect!  Fostul ministru al Justiţiei, Predoiu, are presimţiri sumbre: se teme
de un raport MCV „pictat în tonuri sumbre”. Nu în tonuri vesele, ca pe vremea
lui  „Asistentul” lui Botezatu, cel care a încercat să intermedieze vânzarea
tablourilor furate din Olanda, a fost eliberat. A venit să-l ia de la Parchet chiar
îngrijoratul său şef   A făcut explozie raportul MCV, ediţia la care Comisia
n-a mai „consultat” România înainte de a-l pune pe piaţă. Concluziile sunt stu-
pefiante: biata Justiţie independentă e hărţuită şi muşcată de robe de haite de-
zlănţuite de jurnalişti care nu-i respectă onoarea. Comisarii cer măsuri imediate
 Totuşi, Mark Gray, purtătorul de cuvânt al doamnelor Reding şi Day, con-
sideră că România întruneşte condiţiile necesare să intre în Schengen. Dar....
 Serialul „Elodia” se apropie de final. Interpretul principal al peliculei „ho-
rror” turnată de procurori în studiourile Parchetului, pe un scenariu original
semnat de Marius Iacob, a fost trimis în judecată  Energicul ministru Niţă
s-a întâlnit, la Bruxelles, cu comisarul european pentru Energie, Gunther
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Oettinger. Au discutat de una, de alta, ca doi băieţi deştepţi  Luând la puricat
raportul MCV, Ponta a găsit în el nişte erori determinate, probabil, de informaţii
insuficient verificate de madam Macovei, când le-a şoptit la urechea dnei Day.
Antonescu, în schimb, n-a găsit nimic, pentru că textul era scris cu litere
mărunte şi n-avea ochelarii la el  S-a rezolvat Oltchim-ul: scăpat din
ghearele lui DD, combinatul a intrat în insolvenţă, pe mâna lui Vosganian
 O veste bună pentru bolnavii de cancer: Guvernul a aprobat deblocarea de
la buget a 800.000 euro pentru cumpărarea de citostatice   Băsescu aduce
veşti alarmante de la Lima: se prefigurează –în opinia lui – riscul unei crize
alimentare! Asta ne mai lipsea!  Nicolăescu şi-a pus un fost consilier şef la
CAS Bucureşti. Un domn Iana   CSM a rămas din nou fără vicepreşedinte:
nici un judecător nu mai vrea să-şi depună candidatura! Procurorii sunt liniştiţi:
au pus mâna pe vicepreşedinţie!  Guvernul a decis majorarea salariilor in-
spectorilor ANI cu până la 40 de milioane! Să vezi de-acuma bătaie pe un post
călduţ sub aripa lui Horia Georgescu!  Pentru cei cu nervii tari, capabili să
reziste atacurilor presei, Ministerul Justiţiei pune la bătaie anul acesta 150 de
posturi de judecători  Ce grijă îl freacă pe Ungureanu fostul şef al SIE: vrea
o lege pentru ca în Parlament să nu mai pătrundă... agenţii sub acoperire! Adică
unii ca el  Una câte una ies la iveală „găurile negre” din economie: Curtea
de Conturi a descoperit la ANCOM un veritabil dezmăţ bugetar. Maşini de lux,
sedii cu chirii exorbitante, decontarea tuturor distracţiilor – sub oblăduirea lui
Cătălin Marinescu, stăpânul frecvenţelor  Comisia Europeană şi-a recunos-
cut greşeala din raportul MCV în care a menţionat „trei” miniştri cercetaţi penal
pentru fapte de corupţie şi a făcut corectura necesară: sunt doar doi: Fenechiu...
 Toată industria de stat ar trebui privatizată – zice Vosganian. Cu excepţia
CFR Marfă, Oltchim, Cuprumin şi Remin  Poliţia Capitalei va înfiinţa un
„departament pentru transportul de suprafaţă”. S-au înmulţit furturile din mij-
loacele RATB  Dacă aveaţi cumva chef să călătoriţi în Libia, mai bine nu.
Ministerul de Externe ne avertizează că e periculos   DNA-ul lui Daniel
Morar e mulţumit de raportul Comisiei Europene. De ce n-ar fi?  Instanţa
supremă a provocat stupoare repartizând dosarul ICA al lui Voiculescu de la
ICCJ, la instanţa la care se aflase iniţial şi nu la cea „mâncătoare de demnitari”.
Până la urmă, însă, va ajunge tot la Tribunal  Deşi închis, postul OTV
primeşte amendă după amendă!  Aflat la o conferinţă pe teme de energie,
la Viena, Ponta s-a întâlnit cu Arnold Schwarzenegger, pe care l-a convins să
vină în România ca să promoveze eficienţa energetică. He’ll be back!  N-o
să vă vină să credeţi cât tupeu are baiatul asta: Peter Imre a solicitat executarea
silită a lui Patriciu pentru o restanţă salarială (mogulul îi dădea 50.000 euro pe
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lună pentru nepreţuitorul său management)  Curtea de Apel Bucureşti a
respins cererea lui Dan Diaconescu de suspendare a deciziei de suspendare a
OTV-ului. Rămâne cum s-a stabilit!  Nea Nicu Văcăroiu a ieşit, în sfârşit,
la rampă pentru a anunţa că autorităţile locale au prejudiciat statul, în vremea
lui Boc, cu aproape un miliard de euro. Curtea de Conturi a evidenţiat toate
abuzurile şi chletuielile nejustificate datorită cărora bugetul se află în starea în
care se află  DNA s-a pus pe capul lui Severin: procurorii au cerut de la
Parlamentul European noi acte referitoare la cazul de eurocorupţie în care a
fost implicat acesta  Curtea de Conturi dezgroapă „comori” furate: la „Apele
Române” – 165 milioane de lei, cheltuieli nejustificate. Adică bani aruncaţi pe
Apa Sâmbetei şi „pescuiţi” de nişte „băieţi deştepţi”  Duşa anunţă că s-ar
putea să trimitem în Mali vreo zece militari. Dar nu ca să lupte, efectiv  Cine
vrea să se înscrie pentru privatizarea CFR Marfă, trebuie să depună o garanţie
de 10 milioane euro! Nu mai merge ca la Oltchim  Mr. Gray nu-şi re-
cunoaşte vina: el pretinde că modificarea din Raportul MCV este o „clarifi-
care”, nu corectarea unei erori. E ca-n contabilitate: când îl înlocuieşti pe 3 cu
2, înseamnă că clarifici cifra, nu o modifici...  Bietul Titus Corlăţean aproape
că nu mai ajunge să treacă prin ţară, reuşind să fie prezent, parcă, în mai multe
locuri deodată. Grea meserie asta de ministru de Externe: drumurile te omoară!
 Şefii Poliţiei s-au convins că în inima interlopă a oraşului (Centrul Vechi)
e nevoie de o secţie specială  Deşi în contabilitatea Inspectoratului de Stat
pentru Construcţii nu s-a înregistrat nici o pierdere, acesta s-a constituit parte
civilă solicitând executarea silită a lui Năstase pentru suma pe care instanţa a
presupus că ar fi deturnat-o în campania prezidenţială  La SRTV s-a instalat
noua echipă de conducere numită. Peste 6 luni se va da concurs pentru fiecare
post  Intercity nu mai circulă pe distanţa Bucuresti - Constanţa din cauza
furtului sistematic al echipamentelor de linie  OLTCHIM îşi va plăti fac-
turile curente din propria producţie  Ponta nu va renunţa la miniştrii sem-
nalaţi pe caz de corupţie în raportul MCV decât atunci când va exista o decizie
definitivă a instanţei împotriva lor  Mr. Gray, purtătorul de cuvânt “rătăcit
printre pahare” al Comisiei Europene se simte “confortabil” în privinţa surselor
care au fost folosite la redactarea raportului MCV. Cum să nu te simţi confor-
tabil în preajma divei Macovei?  Antonescu consideră că MCV-ul ar trebui
să fie închis sau să fie valabil pentru toate ţările   Peste 12.000 de bucureşteni
au fost muşcaţi de câini în 2012   O mamă a şase copii a murit din cauza
unui implant de silicoane   Hala Matache va fi mutată. Adică va fi recon-
struită cu câţiva metri mai departe de carosabilul Buzeştilor  Când se aşează
tot românul la masa de duminică în familie, hop şi preşedintele cu declaraţii
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importante pentru ţară, de la Cotroceni. Cu vocea sa de altădată cu care ne în-
credinţa că nu “l-a lovit nici cu pumnul în faţă, nici cu cu genunchiul în piept”
pe stiţi dv cine, a purces la o traducere liberă, pe înţelesul românului simplu, a
raportului MCV. A rezultat din docta sa expunere că nimeni în afara domniei
sale nu a înţeles ce au vrut cu adevărat să spună cei de la Bruxelles. 

Săptămâna 6
( 04 – 10 februarie)

 USL obţine cele mai bune rezultate în alegerile locale parţiale  Am-
basadorul Ion Jinga îi linişteşte pe britanici: “Nu mă aştept ca Marea Britanie
să fie invadată de un val de cetăţeni români”  Curtea de Conturi a elaborat
Raportul Public pe anul 2011  Blaga e şi el nerăbdător să aducă Convenţia
PDL cât mai aproape. Să nu apuce să se dezmeticească adversarii săi
 Barrosso vrea să ne liniştească după “fitilele” din raportul MCV: “Pentru
noi libertatea presei e sfântă!”  Deputaţii au primit insigne noi: un cadou de
30.000 de lei  Preşedintele Băsescu a respins legea privind modificarea
statutului parlamentarilor  Iar Ponta constată: “Avem o problemă serioasă!”
 Voiculescu trimite o scrisoare CSM-ului în care se plânge de campania
denigratoare a presei. A celeilalte   Parlamentul a început să dezbată bugetul
 Deşi e o prioritate, Frunzăverde nu crede că va ajunge un an pentru re-
vizuirea Constituţiei   La CSM nu se observă nici o tragere de inimă pentru
revocarea lui Danileţ şi Ghica  28 de ONG-uri cer tăierea alocaţiei bugetare
pentru biserică. Un mizilic de jumătate de miliard de euro   Dragnea are
ochi buni: îl vede pe Ponta la Cotroceni. Nu spune însă când…  Băsescu
s-a întâlnit cu Ponta pentru a stabili poziţia României la Consiliul European la
care se va discuta bugetul UE pentru perioada 2014-2020  DNA consideră
că modul în care a procedat Voiculescu în cazul procesului său constituie un
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abuz   Parlamentul European l-a validat pe înlocuitorul lui Becali: Dan Du-
mitru Zamfirescu, de la PRM   Europarlamentarii USL s-au trezit din
moţăială şi au cerut încetarea MCV   La Oltchim au reînceput protestele.
Producţia s-a oprit şi banii restanţi nu s-au achitat  Ponta doreşte ca An-
tonescu să conducă Comisia de Revizuire a Constituţiei. Şi să hotărască el care
vor fi prerogativele viitorului preşedinte  Ponta a avut o revelaţie: PDL nu
mai este principalul partid de opoziţie! I-a luat faţa PPDD-ul!  În sfârşit, un
judecător din CSM şi-a luat inima în dinţi şi şi-a depus candidatura pentru vi-
cepreşedinţie. Îl cheamă Adrian Bordea  În CSAT s-a aprobat privatizarea
CFR Marfă şi trimiterea a zece militari în Mali  OTV-ul nu scapă de amenzi
nici când nu mai există!  Petrom a scumpit carburanţii. Ca răspuns la cele
trei noi taxe aplicate companiilor din domeniul energetic  Sindicaliştii de
la Metrorex nu vor să treacă în subordinea Primăriei. O consideră ca pe o re-
trogradare  La Ministerul Economiei se înregistrează tensiuni între “mi-
nistrul plin” şi miniştrii “delegaţi”  Fostul şef al contraspionajului militar,
Marian Hapău este noul şef de la “Doi şi-un sfert” – DGIA  Pentru cei care
doresc să devină notari publici, regulamentul UNNPR s-a modificat în sensul
accesibilizării. De pildă, nu mai este nevoie ca notarul stagiar să fie angajat al
unui notariat, înainte de titularizare  Dosarul lui Dan Voiculescu îşi urmează
cursul legal: se întoarce de la Înalta Curte la Tribunal, pentru că Dan Voiculescu
a redevenit simplu cetăţean  Directorul general al ROMGAZ Mediaş, Mar-
cel Adrian Piteiu, a demisionat după ce ANI l-a declarat în conflict de interese.
Desi din punctul sau de vedere nu era nici un conflict. Ba din contra   An-
tonescu este uimit de faptul că reprezentanţii Comisiei Europene văd în
Băsescu un model de corectitudine. “E penalul penalilor, tăticul penalilor” –
zice noul şef al Comisiei de Revizuire a Constituţiei  Toate necazurile pe
capul lui Patriciu: după falimente, furturi, procese cu foştii colaboratori, con-
valescenţa miliardarului este periclitată de procesul de divorţ pe care i l-a in-
tentat soţia. Cum partea de avere pe care o reclamă e prea mare ca să poată
achita taxele, Dana Patriciu a solicitat instanţei o scutire pentru taxa de timbru
 Daniel Constantin, cu spiritul său ager de observaţie, constată că liderul
Opoziţiei este chiar Traian Băsescu  Secretarul de stat maghiar Nemeth
Zsolt a declarat că maghiarii din Ungaria ar trebui să arboreze steagul Ţinutului
Secuiesc. Afirmaţia sa a fost tratată de Ponta drept “obrăznicie”  Celor de
la Circulaţie nu le vine să creadă: două zile consecutive fără morţi pe şosele!
Nu s-a mai întâmplat de mult!  De la el din Cluj, Boc se îndoieşte că
Antonescu ar avea abilităţile necesare pentru a conduce Comisia de Revizuire
a Constituţiei. O spune un specialist in drept constitutional, caruia Curtea Con-
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stitutională i-a intors o gramada de legi pe cand era premier, pe motiv de necon-
stitutionalitate  Nesatisfăcută de MCV-ul României, Monica Macovei trage
sfori ca să-i fericească şi pe croaţi cu aşa ceva  Uite-l nu e! Celebrul Antonie
Solomon a fost reprimit în PPDD, după ce fusese dat afară pe motiv că ar fi
conspirat să-l dea jos pe Domnu’ Dan  Surpriză mare la Parlament: aleşii
i-au dat dreptate lui Băsescu şi sunt dispuşi să renunţe la “superimunitate”
 Fenechiu a luat la puricat toate legile româneşti, dar nicăieri nu a găsit ceva
care să spună că el e incompatibil cu funcţia de ministru!  Ministrul Niţă a
studiat cu atenţie problema şi ajuns la concluzia că proiectul Unităţilor 3 şi 4
de la Cernavodă este profitabil şi competitiv pe termen lung. Lipsesc doar banii
 Oftat de uşurare: Comisia Europeană a deblocat fondurile POSDRU, ur-
mând ca decontările să fie reluate în următoarele zile  Octavian Andronic
şi-a lansat cel de-al treilea volum din ciclul “Cronologie comentată”: “Anul
2002. Capitalismul de cumetrie!” L-au comentat Ion Iliescu, Răzvan Theodo-
rescu, Adrian Cioroianu, Octavian Ştireanu… Cornel Dinu l-a băgat în corzi
pe Reghecampf, acuzându-l că ar fi luat 200.000 de euro ca să trântească un
meci pe când juca în Germania. “Dovada!” – strigă madam Reghe!  Iulian
Vlad, fostul şef al Securităţii a fost premiat de ambasadorul Republicii Chineze
pentru contribuţia sa la întărirea relaţiilor de prietenie între România şi China
 Record de candidaţi la definitivat: 8.537 candidaţi pentru posturile din în-
văţământ  Suspectul principal al atentatului din Vitan (un tânăr a fost îm-
puşcat în cap şi în piept cu un kalaşnikov) din noiembrie anul trecut, a fost
prins la Moscova. E un basarabean – Vasile Proca – care a executat o comandă
mafiotă  Record românesc: un vicepreşedinte la Eximbank (bancă de stat)
încasează un salariu anual de peste un milion lei   A dat Domnul şi a câştigat
şi naţionala lui Piţurcă un meci. După ce ne-au demolat polonezii, am reuşit şi
noi să-i batem pe australieni  Iar face Vlasov manevre ca să pună mâna pe
Registrul Comerţului, după ce a falimentat Camera de Comerţ. CNIPMMR
protestează din toţi rărunchii  Înainte să plece la Bruxelles, preşedintele ne
dezvăluie un secret doar de el ştiut: miza Consiliului European la care va par-
ticipa el este să se reducă încă 30 de miliarde din cheltuielile Uniunii. Iar noi
vom fi printre cei care vor pierde ce n-au reuşit să absoarbă  Cioroianu şi
Baconschi s-au aflat faţă în faţă într-o dezbatere cu tema “Comunism versus
Democraţie”. Istoricul a câştigat la puncte disputa cu teologul  Joi, la uzinele
Dacia s-a înregistrat autoturismul Duster cu numărul 400.000!  O cursă
TAROM de la Londra a fost anulată pentru că unul dintre piloţi era prea beat
ca să se poată aşeza singur la manşă  Mihai Bălan mai rămâne director la
Oltchim încă 30 de zile. Bineînţeles, dacă rezistă şi Oltchim-ul  Lui Becali
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i s-a oferit un răgaz de o săptămână ca să se hotărască dacă rămâne preşedinte
la PNG sau simplu membru la PNL  Lui Costică Nicolescu, preşedinte CJ
Argeş, i-au mai copt procurorii un dosar cu infarct  De când nu mai e mi-
nistru, Ialomiţianu are viziuni economice! El nu exclude o întoarcere la rece-
siune, din cauza bugetului USL  Huidu a scăpat de închisoare! Curtea de
apel i-a dat patru ani cu suspendare. Iar 6 ani nu mai are dreptul să conducă
 RAPPS a publicat şi lista datornicilor. Campioană e Mioara Roman la per-
soane fizice şi PIN-ul lui Guşă la instituţii  Fostul şef al Jandarmeriei, Cos-
tică Silion, a fost trimis în judecată pentru fapte de corupţie  La Bruxelles,
summit-ul pe Buget a început cu cinci ore mai târziu şi a durat aproape toată
noaptea. Fără rezultat  Primarul de la Năvodari care a oferit terenuri la mare
drept mită unui poliţist a fost condamnat la 3 ani. Fără suspendare
 IICCMER nu este de acord cu decorarea lui Iulian Vlad. Puţin le pasă
chinezilor  După bănci, au început să fie jefuite şi supermarketurile. Foamea
e mare şi printre bandiţi  Doi români au fost bătuţi în Marea Britanie după
ce au fost întrebaţi de unde sunt şi au recunoscut că din România. Învăţătură
de minte, de acum încolo. Trebuiau să spună că sunt polonezi  După ce s-a
consultat îndelung cu Cel de Sus, Becali a decis: rămâne în PNL! Mai bine
simplu membru “la oraş” decât fruntaş “la ţară”, în PNG  Pe bugetul UE,
ultimul cuvânt îl va avea Parlamentul European!  Vitalie Proca, asasinul
plătit, reţinut la Moscova, se dovedeşte un profesionist de doi lei: la fel ca în
tentativa din Vitan, unde victima a scăpat după ce acesta a tras în el un întreg
încărcător, nici la Londra, unde avusese contract să lichideze un bancher rus,
n-a reuşit, deşi a băgat în acesta şase gloanţe’ Nici killerii din ziua de azi nu
mai sunt ce-au fost  Băsescu s-a bătut ca un leu pentru a accesa mai mulţi
euro din Bugetul UE. Sumele alocate României cresc - zice el - cu 18%. Iar
TVA va fi eligibil în cadrul fondurilor de coeziune  Succes pe naiba! - zice
Ponta. Băsescu a semnat ca să primim mai puţin cu 9 miliarde, fără care nu
ştim cum o să ne descurcăm!  Gurile rele zic însă că, oricum, cu mai mulţi
sau mai puţini bani alocaţi, n-o să reuşim să-i cheltuim  Dragnea dă de veste
celor interesaţi că se vor mări salariile în administraţia publică, de la Vlădică
(Băsescu) la Opincă (primari de comune). Nu spune şi de unde bani. Că doar
nu de la Coana Europa, cea austeră   Vosganian a ajuns la o concluzie amară:
nu se poate trăi (şi cântă la pian) dintr-o leafă de politician! Şi noi credeam că
politica e un apostolat, nu un business!  PDL există, deci contestă! Bugetul,
la Curtea Constituţională  Năstase ar dori să soluţioneze pe cale amiabilă
executarea silită cerută de ICS, pentru banii care nu-i lipsesc din contabilitate.
Mai lasă ei, mai nu dă el...  Un preot din Vaslui îşi rotunjea veniturile din
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etnobotanice (altele decât tămâia). Era curier al dealerilor. Domnul nu l-a ajutat,
iar domnii politişti l-au arestat  Din 2016 toţi câinii din Marea Britanie vor
fi dotaţi cu cipuri. O excelentă oportunitate de a le “colecta” pentru românii
care vor da buzna acolo din 2014 şi nu vor găsi locuri de muncă  Şantaj me-
diatic la adresa ministresei Mariana Câmpeanu. Autori - vajnicii apărători ai
statului de drept şi ai justiţiei   Becali ameninţă că dacă va fi condamnat pen-
tru şicanarea hoţilor care i-au furat maşina, nu se mai întoarce în ţară din de-
plasările pe care le va face cu Steaua. I-a şi avertizat pe procurori să nu-i caute
averea, că e pusă bine la păstrare  Tăriceanu ar vrea ca la revizuirea Consti-
tuţiei să se ia în discuţie şi varianta monarhiei constituţionale. Liberalii au mai
avut o astfel de iniţiativă, în 1992, când l-au vrut pe regele Mihai preşedinte,
dar s-au ales cu ieşirea din Parlament  Ne-am mai pricopsit cu un scandal:
cel cu carnea de cal din lasagna englezilor. Deşi se pare că mânăria aparţine
negustorilor francezi, britanicii consideră mai convenabil să arate cu degetul
spre România. Chiar dacă până acum nimeni n-a murit de pe urma consumului
cărnii de cal (ba, chiar, francezii o consideră o delicatesă)  Ponta i-a ridicat
o minge lui Berlusconi afirmând la o reuniune a colegilor socialişti italieni că
revenirea la putere a lui “Il Cavaliere” ar fi ca şi când Ceauşescu s-ar întoarce
să conducă guvernul de la Bucureşti. Lui Berlusconi i-a plăcut ideea că ar putea
dispune de puterea pe care o avea Ceauşescu  Băsescu ne-a scos, fără să ne
întrebe, din grupul “amicilor coeziunii” (statele beneficiare ale bugetului eu-
ropean) şi fără nici o compensaţie - încearcă Ponta să umbrească succesul de
negociator al preşedintelui

Săptămâna 7
( 11 – 17 februarie)

 Scandalul cărnii de cal din lasagna englezească capătă proporţii. Presa
engleză nu scapă prilejul de a vorbi despre caiii bolnavi de SIDA din România
şi posibilitatea ca ei să fi constituit materia primă a cărnii exportate în Franţa,
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de unde provenea produsul  Mai rău: alţi jurnalişti din Albion presupun că
era vorba de carne de măgar!  În ciuda acordului de coabitare, Ponta dă curs
ideii că Băsescu e ca un leu la Otopeni, şi ca un pisic la Bruxelles!  În
aşteptarea deciziei completului de judecată, Gigi Becali a preferat să afle rezul-
tatul în Dubai, unde a plecat cu 58.000 euro, bani de buzunar  Zi cu emoţii
mari pentru “oamenii de fotbal”: ar trebui să afle ce le rezervă viitorul. Unii
s-au pregătit: şi-au înstrăinat averea, ca să fie săraci lipiţi când vor trebui să
dea înapoi banii pe transferuri  Mai ales că DNA a cerut instanţei să le dea
interdicţie de a părăsi ţara. Procurorii au aflat prin mijloace specifice că unii
dintre ei (Copos, Borcea şi Gigi Becali) ar fi avut o întâlnire într-o casă con-
spirativă de-a lui Copos, pentru a căuta eventualele “soluţii” Fostul procuror
Ion Ciofu a fost condamnat la trei ani cu executare pentru luate de mită
 Blue Air nu-şi mai înnoieşte flota aeriană. Tocmai a renunţat la achiziţia a
5 avioane în valoare de 462 milioane dolari. Şi conturile, şi Nelu Iordache,
sunt închise  “Oamenii de fotbal” au mai căpătat un răgaz: abia pe 3 aprilie
vor afla dacă merg la puşcărie sau se apucă de alte afaceri  Nu doar Papa
Ratzi a demisionat, ci şi Gigi Becali. Din PNL. Din Dubai  Isărescu
foloseşte eufemisme liniştitoare: în 2013 cursul de schimb va fi mai “volatil”.
Adică BNR nu va mai ţine cu dinţii de el  Pe modelul Putin-Medvedev lu-
crează Liviu Dragnea. Cât timp el este parlamentar, l-a pus în locul său la şefia
Consiliului Judeţean Teleorman, pe “finul” său Adrian Gâdea  Vestea care
cutremură audiovizualul: ombudsmanul Gregoire Cartianu nu va mai scrie la
ziar. E scriitor, deci se va dedica cărţilor  Lovitură de măciucă pentru lati-
fundiarul din Pipera: instanţa l-a condamnat definitiv la trei ani, dar cu sus-
pendare. În loc să zică mersi că nu va sta 11 ani la răcoare, ameninţă că nu se
mai întoarce în ţară. De ruşine. Şi că-şi va vizita mama doar noaptea
 Supărare mare la Opoziţie: Ponta a ironizat fostul partid de guvernământ
numindu-l “mortul PDL”  “România nu merită să tot fie suspectul de ser-
viciu” – zice Ponta, apropo de acuzaţiile referitoare la carnea de cal  Direc-
torul de cabinet al ministrului Câmpeanu – fost consilier al Elenei Udrea – e
acuzată de luare de mită de către DNA. Ministrul află despre ancheta abia după
100 de zile de la declanşarea acesteia  George Copos se consideră o victimă
inocentă în cazul transferurilor din fotbal  Vanghelie nu se gândeşte să-şi
pună candidatura la şefia organizaţiei PSD de Bucureşti. Aşteaptă să fie invitat
 Cu toată condamnarea, Becali rămâne deputat. Acum are în cap să redevină
europarlamentar  Avocatul Vlad Stoica, coechipier de raliuri al lui Victor
Ponta, a fost numit şef al Cancelariei premierului  Directorul Bibliotecii
Metropolitane, Florin Rotaru a fost distins de Putin cu medalia “Puşkin”
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 Impresionaţi de situaţia lui Becali, oamenii lui Domnu’Dan sunt gata
să-l primească în PPDD. Există un mic impediment: ar trebui să respecte statu-
tul. Or, se ştie, Gigi nu prea se încurcă cu astfel de chestii  Titus Corlăţean
a plecat la Haga pentru a discuta cu omologul său pe tema opoziţiei batavilor
la intrarea noastră în Schengen  După ce au cugetat preţ de câteva luni,
poliţiştilor le-a căzut fisa că atentatul din Vitan era legat de războiul interlop
dintre clanul Mararu şi Puiu Mironescu. Basarabeanul prins la Moskova a con-
fundat victima cu ţinta, pentru că avea tot Mercedes şi grupa de litere MIR în
număr!  Lumea politică e ţinută în tensiune de Judecătoria Sectorului 4 unde
se judecă cererea lui Năstase de reducere a condamnării pentru bună purtare.
DNA nu se lasă şi contestă jurisdicţia în favoarea instanţei din Cornetu. Con-
testă până şi valoarea ştiinţifică a lucrării redactate de Năstase în puşcărie.
Ordin de sus!  Sebastian Ghiţă, patronul RTV, îl acuză pe Roşca Stănescu
de legături cu Securitatea. Ale lui sunt cu SRI-ul  Becali în serie neagră:
magistraţii discută pe marginea dosarului schimbului de terenuri cu MApN
 În tensiunea aşteptării deciziei, un susţinător al lui Năstase a leşinat în sala
de judecată  Dosarul lui Gigi Becali a fost amânat pentru 26 februarie
 Poştaşii protestează în Piaţa Constituţiei şi cer demisia conducerii Poştei
Române, care a dus de râpă instituţia  Vlădan, criminalul de la Perla, a fost
condamnat la închisoare pe viaţă  Udrea a prins curaj şi şi-a anunţat can-
didatura la conducerea PDL, spre bucuria lui Blaga  Şi a lui Ponta, care
constată că Elena Udrea a fost întotdeauna un Traian Băsescu în fustă. Reci-
proca nu e valabilă  Monica Macovei se mândreşte cu faptul că e cel mai
prolific raportor din PE din 2012. Deşi n-a pus la socoteală şi “rapoartele” pe
baza cărora s-a elaborat MCV-ul României  Ponta aşteaptă “cu inima
strânsă” verdictul în cazul lui Năstase  Preşedintele a promulgat Legea Pen-
siilor. Acestea vor creşte cu 4%  O idee bună de la Ponta: în colegiul lui
Voiculescu să nu se mai organizeze alegeri. Sunt destui parlamentari şi aşa.
Dar Antonescu nu e de acord. E colegiul alianţei PNL – PC  Sezon fierbinte
la condamnări: sindicalistul–milionar Marius Petcu a fost condamnat, definitiv
şi cu executare, la şapte ani de detenţie  Ciuvică a pierdut procesul cu statul
la CEDO, aşa încât urmează să-i plătească lui Băsescu 500 de milioane (vechi)
pentru calomnie  Instanţa Sectorului 4 a decis că Năstase poate fi eliberat.
Procurorii nici n-au vrut să audă şi au şi înaintat recurs  Plenul Senatului a
respins proiectul Legii Lustraţiei, care limitează accesul la funcţii publice al
persoanelor care au făcut parte din structurile de putere comuniste  George
Maior îşi ţine scaunul cald avertizând asupra unor ameninţări teroriste care ar
fi în creştere în România  Oprescu vrea să facă un circuit turistic pe lacurile
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Floreasca şi Tei, cu o “puternică flotă de bărcuţe”  Veste bună de la Haga,
în urma vizitei lui Corlăţean: guvernul olandez nu mai condiţionează aderarea
României la Schengen de nici un MCV  Sunt zvonuri că ministrul Stroe
ar dori să-l schimbe pe şeful Poliţiei Capitalei, Gabriel Ciocoiu  Mârlănie
legalistă: lui Adrian Năstase nu i s-a permis, la tribunal, să-şi înbrăţişeze fiul,
Andrei, de ziua lui de naştere!  Papa Ratzi nu pleacă din post până nu se
întâlneşte cu Traian Băsescu!  Revocarea lui Ghica şi Danileţ din CSM se
amână o săptămână. La fel şi alegerea vicepreşedintelui  Este aşteptat cu
emoţie comunicatul INS referitor la estimările privind evoluţia economiei în
2012. Miroase deja a recesiune  Argumentul forte al românilor în scandalul
cărnii de cal: firmele din România n-au exportat nici un gram de carne tocată.
Alţii sunt cei care au tocat-o şi au etichetat-o  Gabriel Ciocoiu, şeful Poliţiei
Capitalei, pus nu demult în funcţie, a fost demis de ministrul Stroe pentru
“management defectuos şi indisciplină”  Provocată de o scrisoare deschisă
în care preşedintele asociaţiei hotelierilor o acuză de lipsă de interes, ministrul
Grapini îl invită pe Radu Enache la o discuţie faţă în faţă  Mişu Negriţoiu
recunoaşte cu seninătate că n-a fost destinat să fie politician. I-a ajuns să fie
bancher  Ministrul Rovana Plumb a prezentat în Guvern noua formulă de
calcul pentru timbrul de mediu  Altă condamnare cu executare din “recolta”
săptămânii: judecătoarea Monica David a fost trimisă de colegi pentru patru
ani în puşcărie. Cu executare, pentru corupţie  Oricât au fost de pesimişti
analiştii, inflaţia din 2012 le-a întrecut aşteptările: 6%  A fost aprobată
componenţa Comisiei pentru Revizuirea Constituţiei. Cu 439 de voturi şi doar
o singură abţinere  Noul şef al Poliţiei Capitalei este Marius Cătălin
Dragotă  PDL n-a avut mai mult noroc nici cu contestarea bugetului. Curtea
Constituţională zice că e OK!  Ponta observă că de când europenii nu mai
leagă Schengen de MCV, mai mult caz de chestia asta se face în ţară. La
Cotroceni… Serie neagră şi pentru Dan Voiculescu. Curtea de Apel a
menţinut verdictul de colaborator al Securităţii. Mai are şansa unui recurs la
Înalta Curte. Unde atmosfera nu prea îi este favorabilă  Ford nu s-a ţinut
de cuvânt şi va plăti pentru asta: 14 milioane de euro, penalităţi că n-a produs
la Craiova cât a promis prin contractul de privatizare  Guvernul a aprobat
privatizarea CFR Marfă. Să vedem cine o cumpără  Strâns cu uşa, ISC a
comunicat contul în care Adrian Năstase ar trebui să verse cei 750.000 euro
care nu lipsesc din gestiunea instituţiei. Cineva – nu se ştie exact cine – ar fi
fost mai mulţumit să se meargă pe executare silită, să i se ia casa şi să se vândă
pe cât mai puţin şi aşa mai departe  De când stă la Cluj, Boc are idei: preşe-
dintele PDL n-ar trebui să fie acelaşi cu candidatul la preşedinţie  Mâna
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lungă a lui Mitică de la Ligă? Adrian Mititelu a fost pus sub urmărire de
DIICOT pentru evaziune fiscală  Deşi a mai spus-o de câteva ori, Ponta
ţine să reamintească faptul că salariile nu se vor mări anul acesta. Aşa că liderii
sindicali pot să stea liniştiţi  Visul lui Mazăre prinde contur: să strângă la
Mamaia toate pipiţele lumii! În această vară staţiunea va găzdui un Festival
Internaţional al Cluburilor. De fiţe!  Scandalul din Anglia ne aduce şi o re-
cunoaştere internaţională: România este unul dintre cei mai mari exportatori
de carne de cal din lume!  Dacă nu izbucnea scandalul ăsta cu carnea de
cal, lumea ar fi continuat să mănânce liniştită lasagna mirându-se chiar ce gus-
toasă este  Renate Weber se miră că e posibil ca instanţa să pună în libertate
un om, iar acesta să rămână închis pentru că aşa vrea Parchetul! Justiţie ori-
ginală!  Timbrul de mediu a fost încă odată amânat. Pentru săptămâna vi-
itoare  Medicul de la clinica privată din Galaţi care i-a efectuat operaţia de
liposucţie femeii care a murit este dentist!  Vinovat de tot scandalul cărnii
de cal este un comerciant olandez care a mai făcut astfel de manevre, pentru
care a şi fost condamnat  O femeie nefericită s-a aruncat de la etajul 17 al
Inter-ului chiar de Sfântul Valentin  S-ar părea că am scăpat de recesiune:
după cum a calculat INS-ul, produsul intern brut din ultimul trimestru al lui
2012 a crescut cu 0,2% faţă de trimestrul 3  Cioloş ne spune, cu autoritatea
lui de Comisar European, că trebuie să ne concentrăm pe agricultura bio, dar
cu condiţia să dezvoltăm şi partea de procesare  Ministrul marilor proiecte,
Şova, dă şi el dovadă de aproximaţii în stăpânirea limbii române: el crede că
„fortuit” înseamnă „forţat” şi nu „întâmplător”, ca în dicţionar. La prim-planul
de la TVR a repetat chiar gafa lexicală  Austeritate culturală: ministerul de
resort a decis ca festivalul Enescu să aibă loc odată la doi ani  Mircea
Cosma este primul pretendent la funcţia de şef al unei regiuni de dezvoltare –
Sud  Uniunea Judecătorilor este în conflict cu CSM pentru că instituţia
condusă de madam Hăineală nu se grăbeşte să-i revoce pe Ghica şi Danileţ
 Afacerea „Caltaboşul” în care sunt implicaţi Remeş şi Mureşan, judecată
la Înalta Curte, s-a amânat pe 25 februarie. Cei doi au fost condamnaţi la câte
3 ani închisoare  Oprescu opune un veto hotărât accesului taxiurilor din
Ilfov în Capitală  TAROM a transportat (în pagubă) 2,19 milioane de călă-
tori anul trecut  Dana Patriciu, sătulă să mai trăiască din pensia de 3000
lei, a cerut în instanţă ca soţul său – căzut în mrejele unei chinezoaice malefice
– să fie supus unei expertize psihiatrice care să stabilească dacă mai e respon-
sabil de actele sale  Înainte să se întâlnească cu Papa, Băsescu a simţit
nevoia să se reculeagă la căpătâiul duhovnicului său de la mănăstirea Rohia,
Serafim Man, cel care i-a prezis că va ajunge preşedinte  A profitat de de-
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plasare şi a trecut şi pe la prietenul său Emil Boc, despre care a simţit nevoia
să declare că acesta e mai „tare” şi decât Blaga, şi decât Udrea (?!)  Şi, pen-
tru că tot era în temă, a mai declarat că se roagă la Dumnezeu ca Ponta să
reuşească să cheltuiască banii pe care i-a adus el de la Bruxelles  Aşa se
spunea şi despre Ceauşescu, că le dorea urmaşilor săi să poată măcar să
văruiască ce-a construit el  Acoperiţii se descoperă: Ghiţă zice că Roşca
Stanescu este ofiţer acoperit. El e descoperit!  Potrivit unui sondaj CCSB,
încrederea în Biserică se află la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani. Cei
din mandatul managerului general, CEO al BOR, IPF Daniel  Noul Cod
de Procedură Civilă intră în vigoare din 15 februarie  Ministrul pentru Fon-
duri Europene vrea să dea afară 100 de funcţionari din ministerul care tocmai
a adunat vreo 400  Guvernul de la Paris recunoaşte că România e nevino-
vată în scandalul cărnii de cal. Ne despăgubeşte cumva dl Hollande pentru
prejudiciile pe care ni le-au creat afirmaţiile iresponsabile ale celor care ne-au
arătat cu degetul fără dovezi?  Nici Steaua şi nici CFR n-au făcut vreo sco-
fală în cupele europene. Nu suntem de „primăvară”. Toamna este sezonul nos-
tru. Clujenii, măcar, au sacrificat cioara de pe gardul unei calificări improbabile
in favoarea vrabiei unor vânzări de jucători profitabile  Un nătărău cam
beat a găsit pe câmp o bombă pe care a vrut să o taie şi să o pună pe foc, con-
fundând-o cu o buturugă!  La întâlnirea de la Vatican lui Băsescu i s-a părut
că Papa este acum mai puternic decât în 2008, când s-au văzut prima dată. La
el e invers  Năstase nu şi-a vândut ţara. A fost condamnat pentru o găinărie
- zice acelaşi. De acord: a fost condamnat de nişte găinari, la indicaţiile unor
găinari mai mari!  Vosganian i-a invitat pe protestatarii de la OLTCHIM
aflaţi în greva foamei, la dialog. Mai bine îi invita la masă!  Poliţia
reacţionează târziu, dar bine: după 18 luni a fost arestat autorul jafului de pe
autostrada care l-a lăsat pe un turc fără 22 kilograme de aur  Ministrul
Nicolăescu (nefumător) s-a întâlnit cu reprezentanţii industriei tutunului ca să
discute ultima directivă UE prin care comisarul Tonio Borg vrea ca Europa să
se lase de fumat  Udrea e dispusă să renunţe la poşetele Vuitton (cu care a
venit în politică), dar nu şi la mobilul iPhone prin care primeşte sfaturi de la
sponsorul de la Cotroceni  Încurajată de recenta ieşire la rampă a părintelui
său nu doar spiritual, eminenţa blondă a PDL s-a decis: candidează la şefia
partidului. Pe care acum e sigură că o va câştiga. Nu ştim pe ce se bazează
 Fericire la Guvern: România a obţinut de pe piaţa financiară cel mai ieftin
împrumut de după 1990! Păcat doar că şi ăsta trebuie returnat. Cu dobandă
 Vasile Blaga şi-a ieşit din pepeni după criticile distrugătoare pe care i le-a
adresat şeful statului şi l-a întrebat oblu, ardeleneşte, cine era pe lângă el, în
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vară, când USL-ul îl voia atârnat: Elena Udrea sau Vasile Blaga?  “Nimeni
n-a avut ocazia să mă vadă umil în viaţa lui” declara ritos Băsescu, bazându-
se pe faptul că atunci când a cerşit “soluţia imorală” de la Voiculescu erau doar
el şi “hidosul”  Toader al lu’ Paleologu nu se simte cu musca pe căciulă.
Nu el este “prezidenţiabilul antipatic” despre care făcea vorbire Băsescu
 Ca să nu mai aibă motiv prezidentul să-l critice că e prea “constructiv”,
Blaga sare la beregata lui Ponta şi-l acuză că nu s-a ţinut de promisiunile elec-
torale. Deşi ar trebui să-i pară bine  A murit la Viena, la celebra clinică
unde românii cu bani cred că austriecii pot face mai mult decât medicii de
acasă, Dumitru Sechelariu, fostul primar pesedist al Bacăului  Elena Udrea
nu şi-a anunţat candiatura la şefia PDL-ului până nu a primit, telefonic, binecu-
vântarea de la Cotroceni. Deşi se ştia dinainte că o are  Dumitru Sechelariu
a cerut să fie înmormântat în picioare şi cu mâinile afară, ca să se vadă că nu
ia numic cu el. Numai să n-aibe şi el probleme cu Biserica  Gurile rele din
PDL: “Se bat calicii pe ceaunul gol”. Las’ că-l umple Coana Joiţica Udrea
 La Spitalul universitar s-a dat în folosinţă o secţie ultramodernă de terapie
intensivă. Îi lipseşte un singur lucru: paturile!

Săptămâna 8
( 18 – 24 februarie) 

 Razie mare, prin mai multe localităţi, pentru prinderea hoţilor de com-
bustibili. Aceştia acţionau prin depozite, aeroporturi şi gări, sprijiniţi de câţiva
poliţişti care le dădeau ponturile sau închideau ochii  Taximetriştii bu-
cureşteni îl idolatrizează pe Oprescu pentru că i-a alungat pe cei din Ilfov 
Blaga îl linişteşte pe Băsescu: “N-am de gând să vând partidul!”. Cine i l-ar
mai cumpăra, acum?  Ponta o susţine pe Elena Udrea la şefia PDL. Deşi
n-are drept de vot  Băsescu a câştigat procesul cu Patriciu. Miliardarul tre-
buie să-i plătească 50 de bani pentru că ar fi trucat filmuleţul în care acesta…
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nu-l lovea cu pumnul în mutră şi în plex pe copilul de la mitingul din Ploieşti
din 2004!  Ca să nu mai iasă fel de fel de vorbe, Ponta anunţă că ANAF
rămâne la Ministerul de Finanţe  Pentru revizuirea Constituţiei se va forma
un Forum Constituţional, condus de Cristian Pârvulescu, ai cărui membri vor
fi voluntari  Dinu Patriciu o cheamă în divorţ pe soţia sa pe motiv că n-a
avut grijă de el când a făcut transplantul de ficat  Adio, dar rămân cu tine:
Becali şi-a anunţat demisia din PNL, dar rămâne “afiliat” şi nici locul din
Comisia Juridică nu-i este luat!  A-nceput să-i placă. După ce a ratat
OLTCHIM-ul, Dan Diaconescu vrea să-şi încerce norocul şi la CFR Marfă
 Elena Udrea crede că nu există riscul unei scindări a PDL. Nici dacă ea
pierde competiţia?  Deşi obţine rezultate spectaculoase în competiţiile in-
ternaţionale prin creatorii săi, România are cel mai mic număr de spectatori de
film şi cele mai puţine săli de cinematograf  Când nu se uită la TV, Băsescu
comunică pe Facebook. Într-o ultimă postare declară că nu poate avea un dialog
cu actuala conducere. Poate cu viitoarea, dacă… Ponta s-a săturat de
războiul dintre Ghiţă şi Roşca Stănescu, pe motiv că cine-i mai securist dintre
ei şi-i ameninţă că-i dă afară din USL  Hidroelectrica a obţinut în 2012 un
profit de 49 milioane lei. Curios este că aceeaşi sumă a fost pierdută de “băieţii
deştepţi”  Unul dintre oamenii lui Mazăre, promovat secretar de stat la
Transporturi – Valentin Preda – a fost “umflat” de DNA   Dan Radu Ruşanu
trage toate sforile pentru a se instala la conducerea Autorităţii de Supraveghere
Financiară. Pot mare!  Şova e un susţinător al autostrăzii Iaşi-Tg Mureş.
Ca la fotbal. Fără bani  O veste contradictorie: fiecare Curte de Apel va
avea în schemă un psiholog. Pe cine va consulta acesta: pe justiţiabili sau pe
judecători?  Om al păcii, MRU cheamă pe toţi candidaţii la şefia PDL tre-
buie să lase la o parte orgoliile. Ce fel de orgolii?  Cristian Preda avansează
o soluţie caprovarzistă: PDL să aibă trei copreşedinţi: adică, pe lângă Blaga şi
Udrea, să aibă şi “intelectualii lui Băse” omul lor. Poate chiar pe Preda
 Năstase a plătit datoria pe care n-o avea faţă de Inspectoratul de stat în
Construcţii  Parlamentul European a aprobat un proiect conform căruia
şase ţări, mici şi mijlocii, vor pierde câte un loc de europarlamentar în viitoarea
legislatură. Între acesta este şi România  Au venit primii bani de la Comisia
Europeană după deblocarea fondurilor POSDRU: 142 milioane de euro!
 TAROM a înregistrat pierderi colosale: peste 1 miliard de euro în ultimii
4 ani. Noul management, în loc să dezvolte activităţile, le restrânge: anulează
trasee şi vinde avioane  Mechel a vândut toate cele 4 combinate pe care le
deţine în România, pe 52 euro, unei firme româneşti formată din doi cetăţeni
ruşi  La festivitatea de decorare a lui Gunther Verheugen (fost comisar eu-
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ropean în perioada aderării noastre) de la Cluj a ieşit scandal: mai mulţi ma-
nifestanţi au protestat împotriva proiectului Roşia Montană  Audierile lui
Valentin Preda, “băiatul” pe care Mazăre l-a trimis la Bucureşti ca să aibă grijă
de afacerile constănţene, s-au făcut pentru trafic de informaţii secrete. “Vale-
rică” era ajutat de un ofiţer DNA!  Ştire-bombă: primarul Sibiului. Klaus
Johannis se înscrie în PNL. I s-a promis funcţia de prim-vicepreşedinte, cu
derogare de vechime  După “transferul” lui Frunzăverde, este cea de-a doua
lovitură de “resurse umane” pe care o dă Antonescu  Tot Antonescu îi
loveşte în plex pe disidenţii din Sectorul 1, întărind organizaţia cu vreo 60 de
liberali din alte organizaţii, care să-i pună în inferioritate pe Chiliman&Co
 Voiculescu face un nou gest şocant: cere să nu beneficieze de prescrierea
unor fapte penale!  Mona Pivniceru o ia de la capăt cu căutarea de candidaţi
pentru şefia parchetului. Fără Daniel Morar  Ministerul Afacerilor Europene
va coordona activitatea Autorităţilor de Management  A dat Domnul şi s-a
dat undă verde pentru mutarea Halei Matache din calea diametralei Buzeşti-
Uranus. Dacă treaba asta se făcea măcar cu un an în urmă, poate se terminau
lucrările în zonă  Ne-am aliniat Europei: carnea de cal a intrat (sub etichete
false) şi pe piaţa românească  Împreună cu nevasta şi cu consilierul naist
Damian Drăghici, Ponta încearcă, la Paris, să obţină sprijin de la Hollande pen-
tru Schengen  Ministerul de Externe avertizează să nu călătorim la Bruxelles
din cauza unor ample manifestări de protest sindicale. În Mali, mai înţeleg, dar
nici la Bruxelles nu mai poţi să ajungi?!  Ponta e bucuros că Johannis a
venit în USL. Atât de bucuros încât ai crede că s-a înscris în PSD şi nu în PNL
 Preşedintele şi premierul au pus mână de la mână şi au compus un mesaj
comun pentru Hollande, în care îşi exprimă dorinţa relansării parteneriatului
lăsat de izbelişte de Sarkozy  Pofta vine mâncând: deşi iniţial a negat o atare
eventualitate, noul liberal Johannis nu exclude candidatura la funcţia de preşe-
dinte sau premier  Cine sare întru reabilitarea lui Antonescu? Dragnea! El
se jură că ar fi văzut cu ochii lui că Crin se scoală la 7 şi nu chiuleşte!
 Petrom a obţinut, în 2012, cel mai mare profit din istoria sa. În condiţii de
criză. Nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat în vremuri normale
 Tot mai dese sunt referirile la comercilizarea de carne de cal pe post de
carne de vită. Ba, mai mult, apar şi cazurile în care carnea de măgar constituie
baza alimentaţiei unui mare număr de neştiutori  Daniel Constantin, florarul
de la PC, avertizează că unităţile care vor mai procesa carne falsificată vor fi
închise definitiv  După îndelungate târguieli, preşedintele a semnat decretul
de numire a Danei Constantinescu în calitate de ambasador în Italia  Ponta
le-a dezvăluit francezilor planul său secret de a-i ţine pe romi în ţară: să-i an-
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gajeze în fabrici şi uzine! Ca să le fure bucată cu bucată   Lui Johannis i
s-a deschis calea spre prim-vicepreşedinţia partidului: liberalii au votat îna-
nimitate derogarea sa de vechimea necesară  Preşedintele a mai făcut o faptă
bună: a promulgat Legea Bugetului pe 2013  După ce au stat mai bine de
două luni pe “uscat” beneficiarii programelor POSDRU vor încasa banii pentru
945 cereri de rambursare  După Olanda, şi Franţa declară că va susţine ade-
rarea României la Schengen. Dar nu aşa, brusc, ci după un calendar care se va
întinde pe o perioadă incertă de timp  Maria Grapini a ascultat îndemnul
nostru de a mai lăsa turismul în pace şi de a se ocupa mai atent de IMM-uri,
anulând participarea României la Târgul de Turism de la Munchen. Elena
Udrea n-ar fi ratat ocazia de a dansa şi acolo o periniţă!  Ca nuca în perete:
în plin scandal al cărnii de cal, francezii vin la Bucureşti cu… “Crazy Horse”!
 Comisia Europeană a deschis două proceduri de infringement împotriva
României. Unul din motive este că n-am plătit pensiile cetăţenilor greci care
au lucrat în ţara noastră  Becali nu poate să înţeleagă cu ce e mai bun
Johannis decât el pentru PNL. Nici măcar echipă de fotbal n-are  Mare deza-
măgire pe Chiliman: gruparea sa revoluţionară a fost pur şi simplu spulberată
de votul pentru noul statut, care oferă puteri depline lui Antonescu şi foarte
putină plutonului de 30 de vicepreşedinţi. Iar “nr.2” în partid devine un liberal
fără vechime - şi neamţ pe deasupra  Jurăminte de îndrăgostiţi: “Eu şi Crin
nu ne vom trăda niciodată!”(Ponta)  Rumânul Ion Tiriac s-a săturat de
preşedinţia onorifică a Federaţiei de Tenis şi i-a zis “Pa!” Prin retrocedarea
Casei Monteoru, Uniunea Scriitorilor rămâne fără sediu, dar mai ales fără cele-
brul restaurant la ale cărui mese s-a scris o istorie paralelă a literaturii române
 Dictatoarea Ruxandra Dragomir a fost răsturnată de la cârma Federaţiei de
Tenis şi în locul ei a fost pus democratul George Cosac  Ministerul Fon-
durilor Europene constată cu bucurie că rata de absorbţie pe POSDRU a crescut
de la 7,73% la 12% după deblocare  Meciul Blaga - Udrea: 1 - 0 după prima
repriză. Victoria este de partea Buldogului care a impus varianta de Congres
cu 5000 de delegaţi, în loc de 10.000 câti dorea Eminenta Blondă  An-
tonescu a obţinut cel de-al doilea mandat la şefia PNL în triumf. L-a urcat pe
Johannis din neant pe poziţia a doua şi a coborât vicepreşedinţii pe poziţia a
30-a în ierarhia partidului  Vizită-şoc la Jilava: europarlamentarul Emma
Nicholson a solicitat să-l întâlnească pe vechiul său prieten Adrian Năstase.
Gestul său atrage atenţia justiţiei asupra faptului că la această oră Năstase ar fi
trebuit să fie liber şi că nu există nici un motiv pentru tergiversarea punerii sale
în libertate înainte de termen  Colonelul Turcescu s-a calificat pentru finala
românească a Eurovision, cu o piesă interpretată în stilul “şoptit”  Gabriela
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Vrânceanu Firea Pandele se caţără pe umerii soţului până în vârful filialei Ilfov
a PSD  Udrea, plină de avânt şi energie în urma succeselor înregistrate în
ultima perioadă, se pregăteşte să readucă PDL la guvernare. Cu o condiţie: să
se destrame USL-ul de bună voie  Charismatica Monica Macovei îşi anunţă
candidatura la şefia PDL în numele aripii re-fomiste. Dacă-l ia pe Tăpălagă şef
de campanie, obţine sigur 5 voturi: al ei, al lui Preda, al lui Voinescu şi al lui
Baconschi... 

Săptămâna 9
(25 februarie– 

03 martie) 
.

 După ce-a tot dat reţete pentru guvernare, „blonda lui Boc”, Andreea Paul
Vass dă acum indicaţii pentru revitalizarea PDL. Cu acelaşi succes  Cioacă
a depus o plângere tocmai la CEDO  Încep să se umple puşcăriile cu politi-
cieni: Remeş şi Mureşan au fost condamnaţi definitiv, în dosarul „Caltaboşul”,
la câte trei ani. Cu executare. Remeş s-a predat de bunăvoie. Mureşan era deja
înăuntru  Emmei Nicholson îi pare rău că un prieten al său e în închisoare.
Şi că stă acolo mai mult decât e nevoie...  Dosarul electronic al pacienţilor
a primit undă verde de la CNAS  Blaga salută cu bucurie candidatura Mo-
nicăi Macovei. Aşa o bucurie...  53% dintre români sunt împotriva sis-
temului de coplată în sistemul sanitar. Cu zece lei nu se rezolvă nimic  Deşi
nu sunt bani, ministrul Apărării a primit sarcina să rezolve problema avioanelor
multirol. Folosite. Din Portugalia...  Ca să mai învioreze atmosfera, PDL a
depus moţiunea simplă „Guvernul Ponta, fabrică de şomeri!”  Se mai
pregăteşte o candidatură la şefia PDL: primarul Falcă, de la Arad. Finul lui
Băsescu  Se pare că Pivniceru s-a orientat spre un procuror din Cluj
 Poliţia a descins la ranch-ul lui Nuţu Cămătaru, ca să vadă dacă leii şi urşii
acestuia au domiciuliu legal acolo. Nuţu e puţin reţinut pentru un „contencios”
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cu şeful altei bande de interlopi  CE apreciază că anul ăsta România va avea
cea mai mare creştere economică din Uniune. Nu vă bucuraţi prea tare: de la
nimic la oricât e un progres  Teodorovici se bate cu pumnul în piept: s-au
făcut plăţi de peste 440 milioane lei către beneficiarii POS DRU şi POS CCE.
Adică banii care n-au fost viraţi – spre disperarea proiectelor - în ultimele trei
luni  O nouă mânărie gen Vlasov: şase senatori complet dezinteresaţi, vor
să-i facă un cadou: Registrul Comerţului, fără de care Camera de Comerţ e în
faliment, după ce a fost devalizată de preşedintele cu Rolls Royce  Autoe-
valuarea Armatei s-a desfăşurat în cel mai deplin secret. Înseamnă că lucrurile
stau rău de tot  Băsescu i-a trimis lui Ponta o scrisoare în care-i dă indicaţii
ce trebuie să facă până la sfârşitul săptămânii ca să putem să o scoatem la capăt
cu Schengen-ul. Printre urgenţe – numirea procurorilor agreaţi de preşedinte
 Crin Antonescu a participat la Reuniunea Liderilor Liberali de la Amster-
dam  Ca să convingă CSM-ul să pună în aplicare hotărârile de revocare ale
lui Danileţ şi Ghica, mai multe judecătorii din ţară au intrat în grevă
 Victor Ponta a fost şi el în Danemarca pentru a-i convinge pe danezi să fie
primitori în Schengen   Danileţ recurge la chichiţe avocăţeşti: cică CSM nu
a fost sesizat legal cu privire la revocarea sa!  Primarul de la Miercurea
Ciuc, Raduly, a decretat obligativitatea cunoaşterii limbii maghiare pe teritoriul
oraşului de către cei care vor să ocupe o funcţie publică   Preşedintele
APCC, Jean Claude Mignon, a venit la Bucureşti ca să dea lecţii de
democraţie... tolerantă. El le-a recomandat parlamentarilor noştri să nu profite
de majoritate pentru a oropsi minoritatea. Este vorba despre minoritatea
pedelistă, bineînţeles, Mignon fiind un susţinător fervent al preşedintelui Bă-
sescu   Maria Grapini se întâlneşte cu toată lumea, de dimineaţa până seara
 PDL îşi împlineşte vocaţia opoziţionistă: a depus o moţiune de cenzură.
Prima   În sfârşit, CSM-ul condus de madam Hăineală, i-a revocat pe Ghica
şi Danileţ. Cu regrete...  Dând dovadă de înţelegere faţă de recomandările
delegaţiei FMI, deputaţii au adoptat Ordonanţa de Urgenţă prin care se
dublează, practic, lefurile inspectorilor ANI  Senatorii n-au stat nici ei cu
mâinile în sân şi au adoptat ordonanţa care reduce numărul de posturi de la
cabinetele demnitarilor   Echipă completă de conducere la CSM: judecătorul
Anton Bordea a fost ales preşedinte. A fost, dealtfel, unicul candidat   Con-
trabanda cu ţigări a luat avânt: a crescut, de la 13% în noiembrie 2012 la 15,4%
în ianuarie 2013  A slăbit vigilenţa vameşilor sau a crescut inventivitatea
contrandiştilor?   Guvernul ăsta are o dambla: se complică inutil. Numeşte
în funcţii importante oameni cu probleme. Nerezolvate. Ultimul exemplu:
chestorul Manoloiu, anchetat în Dosarul Referendumului a fost numit de Stroe
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şef al Corpului de Control al MAI  Iliescu mărturiseşte că nu-i dă sfaturi
„cârlanului” Ponta pentru ca acesta nu cumva să se simtă „încorsetat”. Îl lasă
în pace...  Ponta vine cu veşti bune din Danemarca: omoloaga sa, Helle
Thorning Schmidt l-a asigurat că vom fi susţinuţi pentru aderarea la Schengen
 Băsescu a început să dea lecţii Europei: cică europenii muncesc prea puţin
pentru că au prea multe sărbători legale   După darea în vileag a scrisorii pe
care le-a trimis-o lui Ponta şi Antonescu, Traian Băsescu simte din nou nevoia
să le traducă românilor ce a vrut de fapt să spună şi ce nu au înţeles „an-
drisanţii”. În esenţă: n-au găsit un alt liberal, fără dosar, ca să-l pună ministru
la Transporturi?  În stilul său propriu, n-a rezistat să nu plaseze un „răută-
cism”: are cumva de gând doamna Pivniceru să-l propună pe amicul său Vlasov
pentru funcţia de procuror general?  Legea Educaţiei se schimbă iar: clasa
a IX-a va fi mutată la liceu din toamnă!  Cât ar fi de prăpăstios Băsescu,
Ponta e tot mai convins că intrăm în Schengen   Ciudat: când preşedintele
are de transmis ceva naţiunii, doar vreo două canale TV se mai obosesc să-l
transmită în direct. Unul e B1TV. Celelalte îşi văd de programele lor obişnuite
 Sile Cămătaru e mai sărac cu... patru lei! Garda de mediu i-a desfiinţat gră-
dina zoologică privată, de unde a ridicat – sedaţi, patru lei şi doi urşi. Urşii vor
rămâne în ţară, iar leii vor fi exportaţi în Africa   O constănţeană s-a dovedit
extrem de ghinionistă: cei patru asasini pe care i-a plătit să-i omoare soţul i-au
dat cu toţi ţeapă după ce au primit banii!  Aflat la Viena, unde a participat
la Forumul Alianţei Civilizaţiilor, Traian Băsescu a recunoscut că n-are de gând
să iasă la pensie, după încheierea mandatului şi că va rămâne în politică, pentru
a-i agita apele  N-am fost în stare să ne clasăm pe primul loc nici la infracţi-
unile comise pe teritoriul Marii Britanii. Ne-au luat-o înainte polonezii  Un
turc, angajat la un fast-food din Constanţa a fost atât de revoltat că patronul
l-a dat afară, încât a atacat personalul cu cuţitul de tăiat kebab şi a vandalizat
localul  “Yes!” – a exclamat preşedintele Băsescu când a aflat că Curtea
Constituţională a respins proiectul de statut al parlamentarilor, în urma sesizării
făcute de PDL   Cristi Preda sare în apărarea lui Ghica şi Danileţ: “Sunt
victimele unui totalitarism de catifea!”  O mână spală pe alta: Boc o susţine
pe Udrea la preşedinţia PDL!  În schimb, Stolojan este de partea lui Blaga.
Vechea gardă faţă cu cea nouă   Ministrul Vosganian a dezlegat secretul
eşecului Oltchim: când au luat Arpechimul, cei de la Oltchim s-au trezit că
salariile lor erau pe jumătatea celor veniţi de la Petrom. Aşa că au făcut o medie
generală, fără să mai ţină cont că aportul ARPECHIMULUI la beneficiu era
“zero”  IICCMER vrea să restaureze închisoarea comunistă de la Râmnicu
Sărat. Şi poate o pune la dispoziţia Direcţiei Penitenciarelor, căci înghesuiala
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din puşcăriile actuale  În sfârşit, judecătorul din Sectorul 4 a reuşit să pună
pe hârtie motivarea deciziei sale, cum că Adrian Năstase poate fi pus în libertate
înainte de termen pentru bună purtare. Dar nu va fi pus, pentru că acum
procurorii trebuie să-şi bată capul cu motivele pentru recurs  Deputatul Ion
Stan a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă. Fără să mai fie arestat
 Antonescu a şi găsit soluţia pensionării definitive a lui Băsescu: introdu-
cerea în noua Constituţie a unei prevederi care să-i împiedice pe foştii preşe-
dinţi să mai fie activi în politică   Un şofer bucureştean a fost prins pentru
a-8-a oară conducând fără permis   Ministerul Economiei a publicat o listă
cu 15 campanii din sectorul energetic care urmează a fi restructurate. Fără
disponibilizări, însă  S-a dat publicităţii lista companiilor care şi-au depus
candidature pentru obţinerea contractului de executare a tronsonului Comar-
nic-Braşov. Ultima dată când s-a licitat s-au speriat şi băncile de costurile pe
care le umflaseră proiectanţii  Bulibăşeală la Guvern: Vosganian a pus pe
site-ul ministerului un proiect de restructurare a companiilor de stat din care
ieşea că se vor face disponibilizări. Ponta s-a speriat de reacţii şi i-a cerut mi-
nistrului să scoată urgent bazaconia de pe site. Coliziunile dintre pianistul de
la Economie şi solistul de la Victoria sunt tot mai dese  Om serios, neamţul
de la Sibiu se gândeşte deja cum o să fie când o să-i ia locul lui Antonescu
 Eurostat constată că România a avut în ianuarie cea mai mare rată a inflaţiei
din UE  N-am scăpat de blestemul “calului nebun”: cică grecii au căutat cu
lumânarea până au găsit nişte vagi urme de cal în mai multe loturi de carne de
vită importate din România  Niţă visează cu ochii deschişi: după ce Videanu
a dat-o în bară cu cele două supercompanii energetice, el ar vrea vreo trei, nu
două, care să fie puternice şi să joace tare pe piaţa energetică a zonei. În viz-
iunea sa, acestea vor avea componente hidro, termo şi nucleare, nemaifiind
strict specializate  Doar veşti proaste de la Bruxelles: românii trebuie să
ramburseze 12 milioane de euro pentru diferenţe privind eligibilitatea şi chel-
tuielile beneficiarilor din cadrul FEADRO  Corlăţean s-a întâlnit, pentru
prima dată, şi cu noul secretar de stat american, Kerry  După ce a studiat
bine problema, Fenechiu a ajuns la concluzia că aeronava prezidenţială costa
prea mult şi trebuie vândută. 7 milioane de euro pe an ar fi o notă de plată prea
mare pentru călătoriile prezidenţiale la Bruxelles, unde se poate ajunge şi cu
companiile de linie  Ca să-i potolească pe “beneficiari”, Vosganian anunţă
că ar fi rediscutat cu sindicatele proiectul privind reorganizarea companiilor
de stat  Tot mai multe semne de întrebare ridică decizia de eliberare înainte
de termen a lui Nuţu Cămătaru dată de un judecător din Giurgiu, pe motiv că
acesta avea activităţi intelectuale (juca Sudoku), deşi comisia de la penitenciar
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dăduse aviz negativ. Se vorbeşte de o sumă de 150.000 euro pusă la bătaie pen-
tru liberare!  Ministra Grapini nu-şi mai vede capul de câte întâlniri are cu
membrii corpului diplomatic. N-ar fi exclus să i se reproşeze, de la Externe, o
concurenţă neloială  Ambasadorul Jinga le dă peste nas britanicilor: englezii
din Anglia comit mai multe infracţiuni decât românii din Anglia  Rovana
Plumb e şi ea în competiţie diplomatică cu Grapini: s-a întâlnit aceasta cu am-
basadorul Indiei, l-a primit şi ea pe ambasadorul Suediei  Primarul Oprescu
s-a dus la Bruxelles (cu maşina, căci îi e frică de avion) să prezinte nişte
proiecte care ar putea fi făcute cu bani europeni  Ghica şi Danileţ încearcă
să fenteze revocarea, plecând în concediu   Vasile Blaga şi-a depus oficial
candidatura pentru preşedinţia PDL. “Dragă Stolo” este alături de el  Boc
crede însă că Elena Udrea e mai potrivită pentru şefia partidului, în timp ce
carismatica Monica Macovei ar fi numai bună de preşedinte în 2014  Jo-
hannis a primit oficial din partea lui Antonescu însărcinarea de a asigura inte-
rimatul la şefia PNL, dacă în 2014 acesta câstigă prezidenţialele. Până atunci
poate să stea în banca lui de la Sibiu  Ponta îl linişteşte pe ‘concubinul“
său de la Cotroceni: Nu-i luăm avionul! A făcut Crin mişto de el!   E o ade-
vărată întrecere socialistă între miniştri : care primeşte în vizită mai mulţi am-
basadori! Până şi Chiţoiu s-a întreţinut cu ambasadorul Ucrainei   Spirit de
sacrificiu: pentru ca PDL să câştige din nou alegerile, Elena Udrea ar fi în stare
să umble desculţă. Din fericire pentru ea, nu prea se întrevăd condiţii ca să re-
nunţe la tocuri  Victorie a aripii reformiste: şi-a depus şi Monica Macovei
candidatura anti-Blaga! Acesta va trebui să înfrunte doi Băsescu în fuste
 BOR face ordine: botezul şi cununia nu vor mai avea loc decât în bisericile
parohiale  SRI rezistă eroic unui nou atac terorist informatic lansat asupra
scumpei noastre Românii. Îi credem pe cuvânt pe bravii noştri colonei IT
 Tembelism sută la sută românesc: cică două dintre tablourile furate din
Olanda ar fi fost puse pe foc de mama unuia dintre hoţi  Udrea nu e de
acord ca PDL să mai facă alianţe cu partide mai mici. Dar cum partide mai
mici ca PDL nu prea mai sunt, iar cu partide mai mari nu are cum să se alieze,
rămâne dictonul Brătienilor: prin noi înşine si prin Traian Băsescu
 Bomba lansată de Corlăţean l-a zguduit din temeliile Cotrocenilor pe
preşedinte. Si nu atât bomba renunţării temporare la aderarea la Schengen ca
obiectiv prioritar, cât faptul că ministrul de Externe a exprimat o opinie a Gu-
vernului şi nu o dambla proprie  Ponta lămureşte una dintre necunoscutele
momentului: Năstase e aşteptat să-şi reia locul în fruntea Consiliului Naţional
al PSD. Legea nu-l împiedică să facă politică. Va trebui doar să mai aştepte
până când va putea să şi candideze  Elena Udrea s-a înscris oficial în cursa

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��01.07.2014��14:18��Page�46



şaptezile / 47

pentru şefia PDL. Este sprijinită de 6 organizaţii, faţă de cele 26 care au de-
clarat că sunt alături de Blaga. Dar lucrurile se mai pot schimba, mai ales dacă-
şi bagă preşedintele coada  Scandalul Schengen ia amploare şi tot mai multe
sunt vocile care îl acuză pe Băsescu că sacrifică pentru jocurile sale personale
interesul naţional. Ideea “amânării” voluntare a aderării câstigă tot mai mulţi
adepţi dintre cei care consideră că România este supusă unui şantaj  Cea
de-a 83-a aniversare a lui Ion Iliescu este sărbătorită cu un concert omagial la
Ateneu şi cu lansarea unui volum dedicat   Corneliu Vadim Tudor a fost in-
ternat la Spitalul Militar Central, după ce a suferit o cădere de tensiune. Medicii
îi recomandă să evite pe viitor efortul de a se afla seară de seară în platourile
de televiziune, la emisiuni stresante, gen Un show păcătos sau Acces direct,
dar mai ales să evite confruntările de idei cu persoane de calibrul Oanei Zăvo-
ranu sau Marianei Moculescu  Ca să nu mai existe discuţii inutile la Bu-
cureşti pe tema Schengen, la Berlin ministrul de Externe german spune un
răspicat “Nein” Bulgariei şi României. Nici măcar aderare în etape...

Săptămâna 10
(04– 09 martie) 

 Oamenii lui Ponta pun mâna pe putere: a fost rândul lui Bănicioiu să se in-
staleze în fruntea organizaţiei PSD din Sectorul 4  Stroe îl pastişează pe
Chirac: „Ministrul de Interne al Germaniei a pierdut ocazia să tacă!” La fel se
exprimase preşedintele francez când România, încă neintrată în UE, se dădea
de partea Americii, ca reprezentantă a „tinerei Europe”  Renate Weber o în-
trebă retoric pe Viviane Reding dacă n-ar trebui să aibă o poziţie oficială despre
ce se întâmplă în CSM  Guvernul şi-a asumat răspunderea pe Legea Pro-
prietăţii  DNA şi-a motivat cererea de recurs la eliberarea lui Năstase înainte
de termen  Prilej să se mai amâne cu câteva zile eliberarea acestuia  Ponta
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e ferm: România nu va mai solicita ca aderarea la Schengen să fie supusă la
vot în Consiliul JAI. Oricum, n-are rost  Germania e hotărâtă: va cere re-
stricţionarea revenirii în ţară a cetăţenilor străini trimişi pe la casele lor din
diferite motive. Probabil că sunt unii dintre cei pe care ei bănuiesc că-i scapă
printre degete grănicerii noştri  Ungureanu este activ în parlament: cere
demisia lui Ponta şi a lui Corlăţean. Să vadă şi ei cum e   Restructurarea
din TVR costă 2,75 milioane de euro – salarii compensatorii  Are, n-are
treabă, preşedintele iese seara, înainte de jurnale, la declaraţii. De data asta a
adus cu el şi o hartă, să le arate românilor cum e cu graniţele uniunii pe care
Ponta şi ai lui nu sunt în stare să le păzească  Marea dezvăluire făcută de
preşedinte este că nu doar Germania, ci şapte state au de gând să ne dea cu flit
în materie de Schengen  Un eşec pe care nici prin cap nu-i trece să şi-l
asume!  După Stan, a venit şi rândul lui Ţuţuianu de la CJ Dâmboviţa să fie
cercetat pentru trafic de influenţă, turnat de acelaşi “om de afaceri” în căutare
de contracte preferenţiale  Doliu în Centrul Vechi: primarul Oprescu a sem-
nat condamnarea nunţilor şi a botezurilor, care nu se mai pot desfăşura în acest
perimetru  În perspectiva valului româno-bulgar ce va să inunde Marea Bri-
tanie, guvernul Mjestatii Sale se gândeşte la măsuri prin care să stopeze “mi-
graţia pentru beneficii sociale”  Ponta, Corlăţean şi Stroe au fost convocaţi
de urgenţă la Cotroceni, la o consfătuire prietenească pe tema Schengen
 ANAF se laudă că a colectat mai mulţi bani decât pe vremea lui Blejnar.
Nici nu era greu…  Vosganian constată – tardiv – că Oltchim ar fi trebuit
să intre în insolvenţă încă din 2009. Dar n-a intrat…  Mai să se ia la bătaie
Niţă cu Johannis! Braşoveanul îl acuză pe sibian că a intrat în PNL ca să obţină
un avantaj în confruntarea pentru capitala euroregiunii între Sibiu şi Braşov
 Dacă e să aplicăm directiva CE privind interdicţia ţigărilor cu arome,
Comisia Europeană ar trebui să ne acorde despăgubiri pentru banii pe care-i
pierde bugetul din taxele producătorilor. Cel puţin asta e opinia senatorilor care
au dezbătut chestiunea  Bogdan Olteanu i-a luat la numărat pe debitorii –
persoane fizice – băncilor. Sunt nu mai puţin de 3,8 milioane – constată vicegu-
vernatorul BNR  Judecătorul CSM, Adrian Neacşu a fost audiat de DNA
pentru falsificarea unor deconturi. A băgat în buzunar peste 50.000 de lei la
care n-avea dreptul  Aşteptat cu sufletul la gură, verdictul instanţei supreme
referitor la dosarul transferurilor din fotbal a fost amânat pentru 16 aprilie.
“Binefăcătorii” fotbalului mai au un răgaz până să dea ochi cu puşcăria  Fil-
fizonul de Suceava care se dă mare amant latin pe la Bruxelles, eurodeputatul
Petru Luhan, ar intra în cursa pentru şefia PDL. Să mai vorbească lumea de el
 Moţiunea “Oltchim” a PDL a fost respinsă fără prea multe discuţii. Acuzele
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obişnuite!  Johannis nu le recomandă colegilor săi de la FDGR să facă
ce-a făcut el. E destul un neamţ în PNL  Blaga se consolează de pe acum:
rămâne în PDL chiar dacă pierde alegerile  Iată-l şi pe parlamentarul Ghiţă
la “portiţa” Curţii Supreme, unde va fi judecat pentru complicitate la înşelă-
ciune şi fals în declaraţii!  Încercând să utilizeze imagini poetice, MRU dă
cu bâta în balta politicii: “Regret că trestia se îndoaie atât de repede în bătaia
vântului” – zice el despre plecarea intempestivă a lui Stânişoară la PNL. Păi,
asta e principala calitate a trestiei!  Defecţiunea prim-vicelui PDL a lăsat
tot partidul cu gura căscată. Omul care până mai ieri îl făcea cu ou şi cu oţet
pe Antonescu, acum se pupă cu acesta!  Finlanda a anunţat că va bloca şi
ea accesul României în Schengen, deşi nu e nevoie decât de o singură opoziţie,
iar aceasta a fost deja exprimată de nemţi. Finlandezii zic că din cauza
corupţiei, dar de fapt e din cauza ţiganilor-cerşetori care le-au invadat oraşele,
pretextând că au venit la cules de căpşuni! La Polul Nord!  Blaga nu vede
deloc o alianţă cu Dan Diaconescu. E drept că nici acesta n-a propus aşa ceva
 A crescut PIB-ul în trimestrul IV al anului trecut! Doar cu 0,1%, dar a cres-
cut!  Un fost angajat la Mechel, disponibilizat, s-a sinucis. A scutit şi statul
de plata şomajului  Deşi nu-i face plăcere, Ponta declară că a fost nevoit
să-şi asume răspunderea pe Legea Proprietăţii, care va fi aplicată în trei etape
 Dacă aveţi senzaţia că românii au muncit prea mult în acest an, liniştiţi-vă:
guvernul a dat liber pe 2 şi 3 mai, aşa că vom avea aproape o săptămână de
odihnă!  Cei mai interesaţi de rezolvarea aderării la Schengen sunt trans-
portatorii. Ei cred că aderarea va rezolva şi problema corupţiei din vămi
 Comisia Europeană vrea un calendar pentru aderarea României şi Bulgariei,
dar consiliul JAI nici nu vrea să audă!  Vosganian visează cu ochii deschişi,
cam cum făcea saltelarul Sandu, de la Tehnologia Informaţiei, cu site-ul lui de
500 de milioane: pregătim un sistem informatic pentru accesarea datelor insti-
tuţiilor în timp real. Adică unul care să nu mai facă necesară declaraţia de avere,
ci care să-ţi prezinte el ce ai şi ce n-ai  Nouă dispută Băsescu-Fenechiu.
Primul zice că Airbusul 300 cu care se mai plimbă el e standard. Fenechiu însă
zice că e amenajat cu toate facilităţile pentru odihna unui preşedinte. Cum-
necum, problema e că ne costă prea mult această tichie de mărgăritar  Zile
grele pentru Corlăţean: trebuie să călătorească tocmai până-n India! L-a invitat
omoloaga   Antonescu a decis să-l numească pe Stănişoară vicepreşedinte
al PNL. Al 32-lea  Legea Lustraţiei a fost respinsă de Senat. Pe cine mai
vor să lustreze, după 23 de ani?  Vântu îi ia “la mişto” pe judecători: să nu
cumva să mă eliberaţi anticipat, că vă ia Morar la întrebări!  Bucurie mare
pe comercianţii de medicamente: Curtea Constituţională a decis că taxa claw-
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back e neconstituţională!  Şase cadavre de la morga din Cluj au fost decapi-
tate! După ce a ieşit scandal, capetele au apărut ca prin minune în frigidere!
 Un lift străvechi, de pe vremea lui Stalin, de la Casa Presei a căzut cu vreo
şase pasageri în el!  Până şi madam Mincă, deputat PPDD, şi-a făcut pro-
gram de întâlniri cu ambasadorii. S-a văzut cu o doamnă din China. E o ade-
vărată molimă!  Tot mai mulţi procurori vor să devină judecători. Ce-o
însemna asta?  Radu Berceanu pune plecarea lui Stănişoară pe seama obe-
dienţei masonice, şeful acestuia pe linie de lojă fiind Frunzăverde  Un eu-
roparlamentar olandez îşi dă cu părerea: România ar putea să mai aştepte vreo
cinci ani până să intre în Schengen. Optimist, omul!  Macovei face tărăboi
şi în propriul partid: cică comisia de organizare a Convenţiei refuză să pună la
dispoziţia candidaţilor listele cu delegaţi  Băsescu a dat buzna peste acade-
micieni şi le-a tras un perdaf că au stat trei ani degeaba şi abia acum discută
despre schimbările ce ar fi trebuit făcute după referendumul din 2009: parla-
ment unicameral şi 300 de parlamentari  ANI s-a trezit că Mihai Mălaimare
a fost incompatibil timp de vreo trei ani: era şi membru CNA, şi director de
trupă de teatru  Chiliman s-a trezit că a rămas în conducerea PNL – membru
al Biroului Politic – şi i-a scris lui Antonescu că nu mai vrea. N-ai decât – i-a
răspuns acesta  La şirul dezamăgirilor lui Orban s-a mai adăugat una:
venirea în PNL a lui Stănişoară  DNA şi-a motivate recursul faţă de elibe-
rarea lui Năstase înainte de termen: procurorii ţin cu dinţii să se judece cauza
la judecătoria din Cornetu, unde au ei încredere în magistraţi  “Poziţia
copilului” Andrei Plăcintă nu e deloc de invidiat: Curtea de Apel Bucureşti
l-a condamnat la patru ani şi jumătate de închisoare. Cu executare  Un mi-
nistru olandez e mai optimist decât europarlamentarul cu cei cinci ani: acesta
crede că nu vom adera la Schengen înainte de decembrie  Pentru că n-a mai
ţinut de câteva zile nici o cuvântare la Cotroceni, Băsescu vrea să le vorbească
direct parlamentarilor. Are mesaje de transmis  Ucigaşul studentei japoneze
a primit trei condamnări pe viaţă. Pentru tot atâtea victime condamnate de el
la moarte…  Dând dovadă că munceşte din greu, Băsescu întoarce la Par-
lament, pentru reexaminare, Legea Sănătăţii  Ministrul Stroe a fost la re-
uniunea JAI şi a făcut şi el ce-a putut. A stat de vorbă cu unul, cu altul, aflând
că cei care ne refuză au, totuşi, disponibilitatea de a ne sprijini să avansăm
 Domnul Morar, el însuşi interimar, a numit un nou interimar la DNA: Călin
Nistor  Un elicopter al armatei s-a prăbuşit în Bereşti-Bistriţa: doi morţi şi
trei răniţi  Un alt pedelist cu ceva greutate vrea să părăsească barca: Mircea
Hava, primarul de la Alba Iulia  Judecătorii din CSM l-au reclamat pe
Daniel Morar la Inspecţia Judiciară, pentru încălcarea codului deontologic. Ei
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şi?  Ieşit din PDL, Stănişoară îşi vede acum mai clar foştii colegi: Blaga e
uzat şi depăşit, iar Macovei nu face decât să spună lucruri trăznite!  Pre-
mierul l-a eliberat din funcţia de secretar de stat la Educaţie pe Stelian Fedorca,
găsit incompatibil de ANI  Procurorii DNA s-au străduit şi au găsit şapte
motive pentru care Adrian Năstase n-ar trebui eliberat înainte de termen. Prin-
cipalul este acela că nu e sinceră căinţa sa  Cel mai bogat om din Vrancea
se pare că şi-a făcut averea (60 milioane euro) dând cep înainte de contorul
fiscal la conductele unei fabrici de alcool, de unde s-au scurs vreo opt milioane
 Seful Loteriei Române, Dan Alexandru Ghiţă, n-a făcut prea mulţi pureci
după ce a fost dat afară pedelistul Benea. A fost declarat şi el “necâştigător“
 Aflată la Bruxelles, Mona Pivniceru i-a solicitat, în stilul său direct, comi-
sarei Viviane Reding, o metodologie mai clară în privinţa MCV-ului

Săptămâna 11
(10– 17 martie) 

 Ponta anunţă că nu are în vedere reducerea de personal, ci doar „reducerea
numărului de posturi ocupate inutil”. Şi cu personalul ce face după aia?  Tot
premierul îşi exprimă speranţa că marţi, când va cuvânta în faţa parlamentari-
lor, Băsescu „va spune adevărul despre reuniunea JAI pentru Schengen”. De
ce să-l spună?  O maşină a ambasadei SUA a luat foc pe şos. Kisseleff. Să
fie mâna Al Quaeda?  Ca să nu se mai discute inutil pe această temă,
Antonescu, şeful Comisiei de Revizuire a Constituţiei, precizează că nu va fi
acceptată propunerea lui Băsescu cu 300 parlamentari şi o singură cameră, pen-
tru că referendumul cu pricina n-a fost corect  Şeful ANL, George Marcu,
a fost săltat de poliţişti pentru nişte fraude comise pe când era director la spi-
talul Obregia, prin achiziţii publice dubioase  Parcă pentru a-i face în necaz
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lui Băsescu, Fenechiu participă la reuniunea Consiliului UE – Transport, Tele-
comunicaţii, Energie  Noul şef al Loteriei Române este fostul şef AVAS,
Mihăiţă Mitroi  Tăriceanu vrea, ca românul imparţial, modificări la Legea
Retrocedărilor. Nu că ar avea el vreun interes pe acolo  Deşi nu identifică
fisuri în Alianţă, lui Antonescu i se pare că Ponta şi Dragnea sunt prea coope-
ranţi cu Băsescu  Madam Aspazia Cojocaru îşi termină glorios mandatul
de croşetat de la CSM, în 8 iunie. S-a iscat deja bătălia pentru locul ei: deo-
camdată, între Valer Dorneanu care a fost „luxat” de PDL la ultimele schimbări,
şi Mona Pivniceru care ar vrea să scape de confruntările cu Morar şi cu
Madame Reding, prietena Monicăi Macovei  Sincer cum e de obicei,
preşedintele zice că-l preţuieşte pe Blaga, dar acesta şi-a cam epuizat „resursa”
şi n-ar putea scoate partidul din criză. Cel mai potrivit ar fi, după părerea sa,
Cristi Preda  S-au dezmeticit câţiva parlamentari germani care critică poziţia
ministrului lor de Interne faţă de România. Nu ne ajută însă cu nimic  Ar-
tizanii dubiosului Fond Proprietatea, liberalii, analizează înfiinţarea Fondului
Proprietatea 2. „Opera” lui Tăriceanu trebuie dusă la capăt, în ciuda bugetului
 Scandalul iscat de întreruperea lucrărilor la linia de metrou din Drumul
Taberei din lipsă de fonduri, a pus pe jar guvernul, care a găsit banii la BEI şi
în buget pentru a continua  Nu ştim ce mai face doamna ministru Grapini,
dar de întâlnit cu ambasadorii se întâlneşte aproape în fiecare zi. A fost la rând
ambasadorul Japoniei  Dacă tot nu mai e o prioritate Schengenul, noi am
deschis un nou punct de trecere a frontierei cu Bulgaria la Lipniţa, în Dobrogea
 Începem să devenim interesaţi pentru creditorii internaţionali: preşedintele
BEI a anunţat că ni se va acorda o finanţare de 700 – 900 milioane euro – in-
clusiv pe proiecte UE – dublu faţă de anul trecut  Schimb de experienţă
între şpăgari: o delegaţie a vameşilor Ungariei a făcut o vizită la Administraţia
Vămilor din România  Senatorii au respins o propunere care viza
dezgheţarea angajărilor la stat  Noul secretar al Sfântului Sinod este P.P.
Varlaam Ploieşteanul  Rodica Nassar pare bătută în cuie la organizaţia PSD
Sector 2: a fost realeasă, deşi a fost singurul candidat!  Nicolăescu stârneşte
panică în sistem anunţând că se desfiinţează Direcţiile judeţene de Sănătate şi
Casele judeţene de Asigurări. Pentru acestea din urmă s-au făcut achiziţii
faraonice de sedii şi dotări. Ce e mai greu de înţeles este că doar 10% din per-
sonal va fi pus pe liber  Se prevede o schimbare ciudată: Nicolae Manolescu
va fi retras din funcţia de ambasador la UNESCO, iar în locul său va fi trimis
unul dintre cei mai veninoşi critici ai USL: Andrei Pleşu  Bietul Cătălin
Zmărăndescu: cu puşcăria în spate pentru participarea la sechestrarea hoţilor
maşinii lui Gigi Becali, a reuşit totuşi să devină campion mondial UAFC. A
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făcut KO, în două minute, un american  Tata socru Sârbu bagă zâzanie între
copreşedinţii USL, declarând că se vor face discuţii despre aducerea lui
Stănişoară în PNL  Show Băsescu în faţa unui Parlament pe trei sferturi
gol. Au rămas să-i asculte speech-ul constructiv dar opoziţia şi cu Ponta
 Noul preşedinte al ANAT este Lucia Morariu, soţia noului preşedinte al
COSR, Octavian Morariu  Mare tămbălău la TVR, care a pierdut licitaţia
pentru dreptul de transmisie al rezultatelor tragerilor Loteriei Naţionale. Lo-
teriştii au preferat Kanal D!  Băsescu ştie din surse sigure că 13 state ne-au
susţinut la reuniunea JAI pentru Schengen. Şi la ce ne-a folosit?  Bulgarii
îşi modifică logo-ul turistic. Numai noi continuăm să mergem cu aiureala pe
care Elena Udrea a dat un milion de euro: Grădina din Carpaţi – Carpaţii
întinzându-se din Polonia şi Ucraina până în România  O veste bună (sau
proastă?) pentru infractorii români din Belgia: vor putea face puşcărie „la
domiciliu”, în România  Vosganian continuă să sape pentru a afla ce s-a în-
tâmplat de-a ajuns Oltchimul în situaţia în care e. Şi a aflat că motivul e că fos-
tul director Roibu vindea cu prioritate produse prin firmele fratelui şi fiului
său  Ponta zice franc că noua lege a despăgubirilor e făcută împotriva sam-
sarilor, „care i-au scris proiectul de lege lui Ungureanu”  Raluca Turcan e
convinsă că unificarea dreptei se poate face doar în jurul PDL. Sau a ce mai
rămâne din el  Specialiştii de la INS au băgat viteză în prelucrarea datelor
recensământului şi promit că vor prezenta rezultatul încă din luna iulie  Au
fost găsiţi hoţii busturilor de scriitori din Copou: cinci adolescenţi tembeli care
le-au spart în bucăţi ca să le poate vinde mai uşor la REMAT  O veste
proastă pentru Băsescu: Parlamentul European a respins bugetul UE, pentru
care s-a bătut el ca un leu, la Bruxelles  Şeful ANSVA a demisionat ca să
nu fie dat afară, după scandalurile cu produsele alimentare infestate  Cam-
pion al modestiei, Traian Băsescu va pleca la Bruxelles ca un simplu cetăţean,
cu o cursă de linie TAROM. Ca să arate că nu-i pasă de ameninţările lui
Fenechiu, că-i vinde avionul prezidenţial  Ca răspuns la cererea Mitropoliei
Moldovei, de a se introduce în Constituţie numele Domnului şi obligativitatea
învăţării religiei în şcoli, Antonescu dă asigurări că România va rămâne, cu
certitudine, un stat laic  CNAS a reînceput distribuţia cardurilor europene
de asigurări de sănătate  Preşedintele Băsescu a promulgat legea privind in-
stituirea Zilei Limbii Române pe 31 August  Marian Oprişan a câştigat du-
elul cu Nicuşor Constatinescu pentru a candida la funcţia de preşedinte al
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene, lăsat vacant de Liviu Dragnea. Dat
fiind că PSD-ul are cei mai mulţi şefi de CJ, e ca şi ales  Şi-a deschis porţile
Târgul de Turism al României. Marea senzaţie a constituit-o prezenţa primaru-
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lui Radu Mazăre, îmbrăcat într-un costum antic de Achile, de 2.000 de euro,
împreună cu obişnuita sa trupă de majorete seminude. Mazăre nu scapă nici
un prilej de a se da în stambă în diverse costumaţii  Ministrul Corlăţean are
mâncărici la tălpi. Ca să nu stea pe acasă şi să mai arunce cine ştie ce bazaconie,
se duce niţel şi până în Turcia  Bomba săptămânii: DNA a reţinut două
judecătoare – Antonela Costache şi Viorica Dinu – pentru luare de mită. Contra
150.000 euro, l-au lăsat în libertate pe Dinel Staicu. Se vorbeşte şi despre vreo
câţiva interlopi  Traian Băsescu a plecat la Bruxelles cum a promis, cu
TAROM-ul. Ponta ar fi vrut să facă acelaşi lucru, dar a pierdut avionul... prezi-
denţial. Modestie de-a dreptul papală!  La Bruxelles, fiecare cu ale lui: Bă-
sescu cu şedinţa la PPE, Ponta cu întâlnirea de la PES  La Craiova a fost
descoperită o reţea de luptători care în timpul liber se ocupa cu traficul de mi-
nori pentru beneficiari din Germania. Mulţi dintre cei traficaţi au făcut-o de
bună voie  Putem răsufla uşuraţi: am trecut ştafeta corupţiei fraţilor noştri
de peste Prut. La Comisia Europeană s-a ajuns la concluzia că Moldova este
una dintre cele mai corupte ţări din Europa  Dacă nu se întâlneşte cu am-
basadori, doamna Grapini semnează protocoale. Ultimul – cu organizaţia pa-
tronală din Turismul Balnear  În dosarul fraudelor bancare, Vasile Creştin
rămâne în puşcărie alături de alţi cinci parteneri de afaceri  Cât este de ocu-
pat să deschidă ochii celor de la guvern în legătura cu ce au de făcut, Băsescu
a găsit, totuşi, ragazul să-i trimită un mesaj noului Papă  A căzut beleaua şi
pe capul iubitei lui Vanghelie, Oana Mizil. ANI o acuză că şi-a angajat mama
la cabinetul de parlamentar. Păi, pe cine să angajeze? Bunicul?  Supranumit
de Ponta Francisc al-II-lea, Marian Oprişan a fost ales şef al Uniunii Naţionale
a Consiliilor Judeţene, post lăsat vacant de Dragnea. L-a învins în lupta dreaptă
pe Nicuşor Constantinescu – cel care adormise la volan în mijlocul străzii
 Premieră la Constanţa: pentru prima dată a ancorat în port un vas Green-
peace – din acelea care-i hărţuiesc pe vânătorii japonezi de balene  Oftat de
uşurare: laptele din comerţ nu conţine aflatoxină şi poate fi consumat – zic cei
de la ANSVA. Ce-a fost de ingerat s-a ingerat cu succes până acum  Lui
Huidu i-au fost înjumătăţite sumele pe care asigurările vor trebui să le plătească
victimelor accidentului său   44 de milioane de euro are de încasat România
de la UE pe programele POS DRU. Banii n-au mai fost plătiţi de peste şase
luni, timp în care unele programe au dat ortul popii  Altă belea pe capul lui
Domnu’Dan (DDD): pentru o datorie de 3,5 milioane euro, banca vrea să-l
scoată din cele două vile din Bucureşti şi să-l arunce în stradă, cu copil şi cu
partid minor în braţe  Se complică treaba în cazul furturilor tablourilor din
Olanda: a mai fost reţinut şi un neamţ, iar românii noştri vor să fie cercetaţi în
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Olanda. Olandezii, însă, le fac în ciudă şi nu vor să ceară extrădarea lor
 Parlamentul bulgar a fost dizolvat! Deci se poate!  Instanţele franceze
au decis că poţi să-ţi insulţi preşedintele – face parte din libera exprimare. Păi,
noi practicăm libertatea asta de mult!  Geaba a făcut rugăciuni şi a bătut
mătănii la muntele Athos Gigi! Steaua lui a fost îngenuncheată de băieţii lui
Abramovici, care se închină la alt Dumnezeu  Mircea Sandu şi Mitică
Dragomir au fost puşi din nou sub urmărire penală. Nici nu mai contează pentru
ce, la ei  Deşi însărcinată, EBA nu se menajează: a ţinut o cuvântare ex-
plozivă la Parlamentul European în care le-a condamnat în termen aspru pe şe-
fele organizaţiilor de femei din PDL pentru că nu susţin... femeile candidate la
preşedinţia partidului, preferând un bărbat. Europarlamentarii au fost îngroziţi
de ce-au auzit  Curtea de Apel nu vrea să-i dea drumul acasă, de sărbători,
lui Nelu Iordache. Nu vrea şi pace  Celălalt Victor (Orban) respinge cu
hotărâre criticile oficialilor europeni la adresa modificării constituţiei Ungariei.
Îi convine: lui nu-i dă Barroso o listă în 11 puncte...  Timbrul de Mediu a in-
trat în vigoare pe fondul unei bulibăşeli totale: funcţionarii nu ştiu ce au de
făcut iar site-ul instituţiei s-a blocat  Nelu Iordache rămâne în arest. Poate
că ieşea, dacă judecătoarele Dinu şi Costache nu erau umflate pentru luare de
mită  De pe tuşa partidului, Chiliman îşi dă cu părerea: PNL ar trebui să-i
retragă sprijinul politic lui Fenechiu. De ce ? pentru că nu-l place...preşedintele!
 Habar n-aveam că pe 15 martie, odată cu ziua maghiarilor de pretutindeni
(adică din România) se sărbătoreşte şi Ziua Somnului. De cel mai mare succes
se bucură această sărbătoare în ...Parlamentul României, unde este aniversată
cotidian  Naivul ministru al Economiei crede că România ar putea recupera
o parte din investiţia de la Krivoi Rog de la ucrainieni. Hai să nu ne mai facem
iluzii că din zona aceea s-ar putea recupera ceva  Partid disciplinat, PDL îl
invită pe Traian Basescu la Convenţia Naţională. Ca să o poată susţine mai efi-
cient pe Elena Udrea  Întors de la Bruxelles preşedintele spune răspicat că
cei care afirmă că Parlamentul European ar fi respins bugetul propus de
Comisie, habar n-au ce vorbesc. El a fost acolo şi ştie mai bine  Preşedintele
CJ Botoşani pozează în cel mai sărac baron local: este primul ales într-o aseme-
nea funcţie care spune că nu-i ajunge leafa să-şi crească cei cinci copii, deşi
are un tată patron de abator şi un frate care - până să fie dat afară de la ANSVA
- îl controla.
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Săptămâna 12
(18– 25 martie)

 Şedinţa în care se judecă recursul DNA faţă de decizia decizia de eliberare
înainte de termen a lui Adrian Năstase s-a amânat cu două ore, la cererea
procurorului. Ca să studieze dosarul! Adică nu mai ştia de ce făcuse recurs!
 Până la urmă recursul s-a judecat şi a fost respins cu 2 – 1. Din complet au
lipsit cele două judecătoare arestate pentru luare de mită  Fostul primar al
Sectorului 6, Cristian Poteraş face carieră în... lupte! A fost ales membru al
Comitetului European de Lupte Asociate (CELA), la alegerile desfăşurate la
Tbilisi  Sondaj INSCOP: PSD şi UNPR ar obţine 40% dacă s-ar organiza
acum alegeri parlamentare!  Răzgândiri ca la poliţie mai rar: ministrul Stroe
a decis să se consulte poporul în legătură cu procedura de examinare pentru
obţinerea permisului de conducere. E vorba mai ales de examenul pentru mo-
pede, unde candidaţii care au luat sala pot da traseul de mai multe ori  Iar
rămâne Justiţia fără ministru: doamna Pivniceru vrea la Curtea Constituţională.
Aşa că Antonescu şi Ponta vor trebui să negocieze serios pe cine vor pune în
funcţie. Antonescu îl vrea pe Chiuariu, despre care Ponta nici nu vrea să audă,
după procesul cu terenul Poştei Române  Ponta îşi doreşte ca „azi domnul
Năstase să fie liber”. Domnul i-a ascultat dorinţa  Decepţie mare pe pa-
parazzii care au vrut să surprindă imagini inedite cu Năstase în libertate. Acesta
a decis însă să nu facă nici o declaraţie şi de la Jilava s-a dus direct la o clinică
medicală, de unde nimeni nu l-a mai văzut ieşind  Alături de Pivniceru, la
Curtea Constituţională merge Valer Dorneanu. Cel pe care la ultimele numiri
pedeliştii l-au fentat, în ciuda înţelegerilor negociate  Traian Băsescu pleacă
la Vatican, ca să asiste la întronizarea papei, cu o cursă de linie. Un elogiu adus
modestiei noului papă?  Danone îşi retrage de pe piaţă iaurturile şi laptele
pe motiv de aflatoxină  Frisoane reci pentru milionarii români care şi-au
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pus euro la adăpost în Cipru. S-ar putea să rămână fără 10% din ei dacă se
aprobă, în parlament, varianta de împrumut a UE  Transgaz şi Transelectrica
trec de la Economie la Finanţe. De la Vosganian, la Chiţoiu. Tot la PNL  În
timp ce se tot vorbeşte de necesitatea susţinerii IMM-urilor, programul „Mihail
Kogălniceanu” a fost suspendat!  Fostul consilier al lui Crin Antonescu a
fost pus secretar general adjunct al Senatului. Este fostul pesedist Dan Miha-
lache  Ponta pune punctul pe i: „Năstase nu va avea un rol în USL, dar ne
vom consulta cu dânsul”  Preşedintele Băsescu a dat mâna (?!) şi a schimbat
câteva cuvinte cu noul papă  Nicolae Mischie, fostul baron de Gorj, a fost
condamnat definitiv la patru ani închisoare, după anchete şi procese care au
durat mai bine de opt ani  A murit actriţa Irina Petrescu, poate cea mai mo-
destă şi mai discretă dintre marile talente ale scenei şi ecranului românesc
 PPDD moţionează, deci există: chiar dacă moţiunea sa a fost respinsă, mai
ales că era pe tema „Schengen”  Şeful ANI, Horia Georgescu, face o des-
coperite epocală: direcţionarea banilor publici în buzunarele aleşilor locali e
un fenomen de masă. Primarii pot fi declaraţi printre cei mai corupţi aleşi!
 O angajată a ambasadei Nigeriei a protestat (nu se ştie pentru ce) într-un
mod original: a dansat dezbrăcată în curtea ambasadei  Frunzăverde re-
cunoaşte sincer că e mason. Şi ce dacă?  Premierul bate la distanţă: pentru
el anul 2015 – avansat de Băsescu – nu mai este o ţintă credibilă pentru intrarea
în zona euro. Poate prin 2020  Produsele Danone sunt bune pentru consum
şi vor fi repuse în rafturi – decretează compania după ce a obţinut un buletin
de analiză favorabil de la un laborator din Ungaria. Chiar şi ministrul Agricul-
turii, Daniel Constantin face galerie pentru Danone: e bun!  Ţânţăreanu
s-a trezit cu executorul judecătoresc în Paradisul Verde, în urma reclamaţiei
unui vecin care a obţinut drept de trecere prin ograda lui  Mintea românului
cea de pe urmă: Ponta regretă episodul suspendării (nereuşite) a lui Băsescu
 Compania Microsoft este anchetată pentru acte de corupţie în România: în
2009, când ministru IT era saltelarul Sandu, a fost adjudecată o licitaţie la care
a participat un singur ofertant!  Banca Transilvania e afectată de criza din
Cipru. Are o sucursală la Nicosia şi o agenţie la Limassol  A murit Vasile
Ianul, fostul preşedinte dinamovist, cel care a dat liber la vânzarea celor mai
buni jucători ai lui Dinamo  A fost – miercuri – Ziua Internaţională a Feri-
cirii! Nu-i aşa că n-aţi simţit-o?  Mircea Geoană a încasat o amendă de o
mie de lei pentru că nu s-a prezentat, ca martor, la un proces al lui Ioan Niculae
 Băsescu susţine aderarea Bosniei la UE. Nu-l costă nimic!  După ce
l-a ascultat pe Băsescu, lui Boc i se pare că Udrea ar avea mai multe şanse
decât Blaga la preşedinţia PDL  Guvernul trimite la DNA un dosar gros cu
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neregulile constatate la Hidroelectrica în perioada în care Videanu s-a ocupat
de problemă, cumpărându-şi butoni Mont Blanc şi mape scumpe din piele
 Sătul de scandalurile provocate de disidenţii de la ICR, Ponta a renunţat să
mai participe la Târgul de Carte de la Paris  Videanu reacţionează şi îl face
pe Ponta responsabil de pagubele produse de intrarea în insolvenţă a Hidro-
electrica  Idioţii noştri sunt mai idioţi decât ai lor: unul – rapidist pe deasupra
– a dat foc steagului Ungariei, înaintea meciului de vineri  Pivniceru e de
acord cu Ponta: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se va desfi-
inţa, iar justiţia va prelua domeniul  Băsescu o ţine pe-a lui cu “referendumul
cel bun” – adică cel în care a propus el parlament unicameral cu 300 de aleşi
– şi-i acuză pe cei din actuala majoritate parlamentară că nu ţin cont de “voinţa
poporului”. Adică a aceluiaşi popor care, la un alt referendum şi-a exprimat
voinţa ca el să plece, dar l-a salvat Curtea Constituţională  Nicolăescu speră
să dea lovitura cu coplata care intră în vigoare de la 1 aprilie. Deşi la 5 sau 10
lei cât se lasă la latitudinea spitalelor, nu se poate spera nici la o scădere a so-
licitărilor nejustificate şi nici la o rezolvare a necesităţilor de materiale ale spi-
talelor. Dar aşa a zis FMI, aşa facem  După ce s-au unit cele două “nevoi”
– Forţa Civică a lui MRU şi ţărăniştii lui Pavelescu – în ideea să facă ei şi-ai
lor un “pol” de dreapta, pomădatul lider civic s-a dat populist, mergând cu
ciurda de jurnalişti fideli după el la supermarket, pentru a-şi demonstra încre-
derea în produsele alimentare româneşti. Doar că, prudent, nu le-a consumat
pe loc, ci le-a făcut cadou ziariştilor  Pe cine credeţi că a pus ministrul
Fenechiu în fruntea Consiliului de Administraţie privat de la CFR? Pe nimeni
alta decât fosta consilieră prezidenţială Alexandra Gătej, pe care Băsescu a
pus-o pe liber când s-a aflat că fusese (puţin timp, e drept) informatoare a Se-
curităţii  Treabă interesantă cu aceste administraţii private ale companiilor
de stat: la TAROM, privaţii l-au somat pe preşedinte să spună dacă mai are
nevoie de aeronava de 7 milioane euro pe an, sau nu, pentru că ei vor să vândă
toate avioanele de 7 tipuri diferite, şi să cumpere unele de un singur tip   Un
paradox TAROM: cele mai solicitate destinaţii sunt şi cele mai păguboase:
Paris, Madrid, Barcelona!  Cuplul de judecătoare şpăgare Dinu-Costache
va rămâne în arest încă 29 de zile – au hotărât foştii colegi “tâmpiţi”, care nu
iau şpagă   Venit în România ca să-l decoreze Băsescu, Thorbjorn Jagland,
secretarul general al Consiliului European l-a declarat pe acesta “apărător al
statului de drept” şi “campion al democraţiei  Câtorva bogătaşi români le
cam ţâţâie fundul de ce se întâmplă în Cipru, unde se află în bănci peste 100
de milioane de euro româneşti  Fabrica de spioni de la SIE alimentează Ex-
ternele: fostul adjunct al şefului SIE, Marcel Alexandru, a fost numit de Bă-
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sescu ambasador în Algeria  Eugen Nicolăescu descoperă ceea ce ştia încă
din primul său mandate: că în sănătate este o armată de oameni care taie frunză
la câini. Comunitari  Daniel Constantin comunică victorios că în urma anali-
zelor s-a depistat aflatoxină peste limita admisă la doar 34 de ferme  PDL
îşi mai încearcă odată norocul la Curtea Constituţională unde a depus o nouă
sesizare pe tema statutului Parlamentarilor  Pentru nerespectarea normelor
în domeniul Energiei, România a fost trimisă de CE în faţa Curţii de Justiţie a
UE. Vom plăti o penalizare zilnică de 30.000 de euro dacă nu transpunem di-
rectivele în legislaţia naţională  Elena Udrea le-a promis susţinătorilor săi,
care vor veni la Convenţie, cazare gratuită în hotelurile lui Cocoş  Preşe-
dintele a returnat la Parlament Legea Statutului Cadrelor Militare pe motiv că
modificările aduse reflectă “ori trădare, ori prostie”  Guvernul a dat publi-
cităţii sinteza raportului privind neregulile de la Hidroelectrica, din care reiese
că s-au cheltuit sume importante pe butoni, portofele şi parfumuri de marcă.
Sindromul MRU!  Ca orice neamţ pragmatic, Johannis nu vede rostul USL
după 2016, când cele două partide ar trebui să meargă pe cont propriu  
Ponta îşi recunoaşte limitele: nici eu, nici Băsescu nu putem impune Parla-
mentului ce să decidă în Comisia Constituţională   Preşedintele s-a hotărât:
nu va mai folosi aeronava prezidenţială de la TAROM. Când va avea nevoie,
va lua un charter. De la o companie străină, însă  Revenindu-şi cu greu din
şocul moţiunii care a făcut din el un simplu cetăţean, Mihai Răzvan Ungureanu
începe să-şi aducă aminte nişte lucruri mai ciudate: între altele, ar fi primit
ameninţări cu moartea! Ca Aspazia Cojocaru  În casele directorilor de la
RADET s-au găsit 500.000 de euro cash. Din şpăgi  Ponta s-a înţeles până
la urmă cu FMI-ul şi îi face pe plac lui Voiculescu: TVA la pâine va fi redus la
9%, de la 1 iulie. Să vedem ce-o ieşi...  Băsescu confirmă participarea –
neconstituţională – la Convenţia PDL. Să vadă cu ochii lui cine i se opune 
Mare tămbălău mare la ROMEXPO. A început Convenţia, cu 5.000 de partici-
panţi care vor avea de ales între directiva prezidenţială şi Blaga  Vanghelie
a fost şi el reales preşedinte PSD Sectorul 5. A fost candidat unic şi a ţinut şi o
cuvântare   „Am venit să văd dacă mai avem puncte comune” – a declarat
Băsescu la Convenţie, netrecându-i prin minte ce surpriză i se pregătea 
Fenechiu e băiat de treabă: vrea să vândă avionul prezidenţial ca să-i cumpere
lui Băsescu unul mai bun!  Macovei crede că ea e coşmarul lui Ponta. Se
înşeală: e coşmarul oricui o vede!  Ponta crede că Blaga va pierde fără drept
de apel. S-a înşelat! Şi nu e prima dată. Aşa a crezut şi despre Băsescu, că va
fi suspendat  Statutul PDL a fost modificat: foştii preşedinţi (inclusiv Bă-
sescu) devin automat membri ai BPN. Iar numărul de vicepreşedinţi creşte la
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16  Adio PDL! – exclama Băsescu la aflarea rezultatului. Deşi, mai degrabă,
„adio, Băsescu!”  Udrea nu ştie să piardă. Nici să câştige. Contestă rezul-
tatul, la fel ca susţinătorul său  Hop şi EBA: „O victorie ruşinoasă pentru
Vasile Blaga!” Mai ruşinoasă decât alegerea ei de către Blaga şi ai săi, ca eu-
roparlamentar?  Udrea vrea să se renumere voturile, deşi a avut oameni vi-
gilenţi la numărătoare. Cine ştie, poate se întâmplă ca la prezidenţialele lui
Băsescu. Să apară nişte voturi în plus  Reformista Monica Macovei n-a luat
decât 200 de voturi. Ca la cutia milei  Cică Udrea ar pregăti o nouă formaţi-
une politică: Mişcarea Populară .

Săptămâna 13
(25 – 31 martie)

 Buna Vestire n-a venit cu veşti prea bune: iarna se întoarce în forţă peste
România  După Convenţia PDL, în USL se vorbeşte tot mai mult despre o
suspendare a preşedintelui. Stroe şi Hrebenciuc ar vrea. Antonescu şi Ponta nu
manifestă însă entuziasm  La ICCJ, unde se judecă ultimul termen al pro-
cesului lui Cătălin Voicu, a venit salvarea: fostului senator i s-a făcut rău în
mijlocul şedinţei  Primăria lansează o dezbatere publică rapidă pe tema
sorţii Halei Matache. Pe care, oricum, are de gând să o demoleze  Ponta şi
Antonescu tratează cu umor scrisoarea pe care le-a trimis-o Băsescu, cu pro-
puneri şi termene concrete pentru intrarea în Schengen. Bine că n-a pus-o pe
Facebook! – zice Ponta  Gigi Becali a mai căpătat o gură de oxigen: recursul
DNA în procesul “Valiza” s-a amânat pentru 22 aprilie  Nici Năstase nu
crede că e momentul unei noi suspendări: “Ţara are nevoie de stabilitate, nu
de un nou scandal politic!”  Şi în dosarul “Zambaccian” s-a stabilit un nou
termen, pe 8 aprilie  Bomba zilei: Băsescu a semnat numirea lui Daniel
Morar, ca judecător la Curtea Constituţională pentru un mandat de 9 ani.
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“Legea lui Om”: ai fost om cu mine, în dosarul “Flota”, sunt şi eu om cu tine
– şi-ţi ofer imunitate până în 2022!  Adio, dar rămân cu tine: văzând că mă-
surile (băsesciene) de suspectare a alegerilor de fraudare nu ţin, Elena Udrea
a decis să rămână în PDL, dar să nu colaboreze cu Blaga. Va face opoziţie din
interior!  În acelaşi timp, Boc face planuri: PDL trebuie să-l recâştige pe
Băsescu  Nu de aceeaşi părere e Blaga: ne vedem fiecare de drumul său.
Nu noi ne-am despărţit de el  Guvernul e prevăzător: faţă de pronosticurile
meteo s-a decis ca marţi şcolile şi grădiniţele să fie închise  CSM decide
că Daniel Morar mai rămâne şase luni ca procuror general interimar  După
ce a fost înregistrată acum doi ani de către Ioana Băsescu, “Mişcarea populară”
e pusă în mişcare de către consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu. I se
alătură, pe loc, Sebastian Lăzăroiu  Prăpăd în Capitală. După ce luni noaptea
a viscolit şi a nins, marţi a început calvarul transportului public  Zi mare la
SRI: Maior a prezentat bilanţul instituţiei pe 2011/2012. Succese pe linie!
Ameninţări mortale pentru siguranţa naţională (sunt secrete). Nevoie de bani
de la buget pentru dotare anti-hackeri! Băsescu este mulţumit de activitatea
sereiştilor – una dintre instituţiile “verticale”  Odată cu viscolul de luni
seară care i-a alungat pe la caselor lor pe civicii lui Nicuşor, a început demo-
larea halei Matache. Oprescu a reuşit, în sfârşit, să facă ceea ce trebuia încă de
acum doi ani, în loc să stea la taclale  Croitoreasa cea isteaţă, Grapini, a
lipsit de la o conferinţă la care anunţase că participă. Probabil că a mai avut o
întâlnire cu vreun ambasador  Vremea rea s-a năpustit peste Moldova şi
peste sudul ţării, cu troiene de câţiva metri şi cu drumuri blocate, tocmai când
au expirat contractele de deszăpezire  În Capitală, jumătate dintre posesorii
de autoturisme au preferat să le lase acasă  Pe ultimii metri ai mandatului,
Băsescu decorează pe cine apucă, dar în special pe suporterii săi de la sus-
pendare. Maior a fost unul dintre ei  Ponta şi-a văzut visul cu ochii: a devenit
ministru interimar la Justiţie. Îi revine lui sarcina să facă următoarele propuneri
pentru şefia parchetelor, pe care le va refuza Băsescu  După Convenţie,
PDL-ul pierde acum în vrac. Oamenii lui Stănişoară de la Mehedinţi au trecut
cu căţel, cu purcel, la PNL  Ioan Hidegcuti, preşedintele Fondului Român
de Contragarantare oferă IMM-urilor credite cu costuri reduse, iar finanţato-
rilor, şansa de a-şi dezvolta cota de piaţă. Doar doar se va mai mişca economia
 S-a rezolvat problema în care Băsescu acuza “trădarea de ţară”: deputaţii
au votat prevederea că generalii pot rămâne în funcţii până la 60 de ani, cu
aprobarea şefilor. Inclusiv cei de la Servicii, de care era cel mai îngrijorat
preşedintele. Mai ramane, deci, suspiciunea de prostie  Voiculescu constată
că una dintre marile vulnerabilităţi ale României o constituie însăşi existenţa
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lui Băsescu  Gitenstein a prins drag de România. Fostul ambasador ameri-
can candidează la un loc în consiliul reprezentanţilor de la Fondul Proprietatea
 O constatare care l-ar putea costa pe directorul SRI: Maior recunoaşte că
instituţia sa monitorizează magistraţii, deşi aceştia nu sunt incluşi în capitolul
vulnerabilităţilor la adresa siguranţei naţionale. Acolo sunt prevazuţi doar zia-
riştii  “Epoca Piţurcă” de la Naţională marchează vârful incompetenţei
antrenorului: înfrângerea cu 4-0 de către olandezi.Dar cum deviza Federaţiei
rămâne “omul nepotrivit la locul nepotrivit”... Invitat la postul său de suflet
(B1TV) pentru a se descărca de pe urma stresului acumulat la Convenţia PDL,
Traian Băsescu a mitraliat în toate direcţiile. A tras fără milă în Mona Pivniceru,
în Mazăre, în Frunzăverde şi, bineînţeles, în cuplul comic-fantezist Ponta -
Antonescu  Suavul consilier prezidenţial Cristian Diaconescu face o pre-
cizare importantă: în Mişcarea Populară nu vor fi admişi politicieni! Exista
vreunul cu adevarat?  Blaga nu e ranchiunos: PDL nu va susţine o eventuală
nouă suspendare a preşedintelui. Dar nici nu se va mai bate pentru el!
 Vladimir Lăzărescu face o observaţie interesantă, care a scăpat multora:
Fundaţia “Mişcarea populară” are aceleaşi obiective pe care le-a avut Băsescu,
dar pe care nu a reuşit să le îndeplinească în primul său mandat . Si aceleaşi
şanse de reuşită...  BNR, cu ochii la Cipru, ne învaţă cum să ne protejăm
economiile: să nu ţinem mai mult de 100.000 euro la aceeaşi bancă! Chiar dacă
nu-i avem?  Frunzăverde dinamitează USL-ul, exprimându-şi îndoiala că
de prin iulie s-ar mai putea plăti pensiile şi salariile bugetare  Pe locul cald
de senator abandonat de fundul lui Voiculescu, vrea să se aşeze medicul Irinel
Popescu, vicepreşedinte la PUR  Iliescu, care ştie cum e cu echidistanţa
prezidenţială, consideră că “a fost un raport nefiresc şi anticonstituţional între
preşedintele în funcţiune şi PDL”. Adică unul contra naturii. Parcă singurul? 
La riposta lui Ponta, Frunzăverde nuanţează: afirmaţiile sale au fost scoase din
context!  Boc se mai bagă odată în seamă: “Băsescu este liderul de facto al
dreptei din România!” Guvernul a aprobat fuziunea dintre ELCEN şi
RADET, bun prilej pentru Oprescu să mai facă o promisiune: la anul bu-
cureştenii nu vor mai plăti căldura! O vor primi gratis! Băsescu taxează afir-
maţia ca făcând parte din categoria “şoselelor suspendate”  Plină de
înţelepciune, Elena Udrea declară, după ce şi-a pus poalele-n cap: “Subiectul
contestaţiei este închis!” Cu ce preţ?  Bucuroasă că scapă de griji nouă ani
de zile, Pivniceru şi-a dat demisia de la Ministerul Justiţiei. “A fost o catas-
trofă!” – îi comentează prestaţia Băsescu. Normal: n-a vrut să-i numească pe
Morar şi Kovesi!  Aveţi grijă, dacă intentionaţi să vă sinucideţi cu o armă
de foc: dacă daţi greş, Parchetul e pe capul vostru. Vă impută cartuşul! Dacă
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nu, nu! Apropo de noul dosar în care e cercetat Năstase  Ponta zice că
rămâne la latitudinea viitorilor cumpărători ai locuinţelor deţinute de RAPPS,
dacă vor păstra chiriaşii sau îi vor arunca în stradă!  Amplă acţiune îm-
potriva falsificatorilor de carduri: 85 de percheziţii domiciliare dintre care 78
în România. “Creierul” afacerii ar fi fratele lui Nicu Gheară, şi un oarecare
Boenică, refugiat în Iordania, de unde nu poate fi extrădat şi de unde dă cu
tifla procurorilor prin Facebook  Verdict al Înaltei Curţi: Ion Pisc
Scrădeanu, primvicepreşedinte BNS a fost colaborator al Securităţii. Ei şi?
 La Uzina de Armament Sadu a fost depistat un furt masiv de gloanţe. Ope-
raţiunea a fost realizată cu colaborarea unor persoane din interior. Probabil car-
tuşele erau necesare armelor furate de la Ciorogârla, care nu au mai fost găsite
 Culmea furtului: bufetul penitenciarului Pelendava a fost spart de mai
multe ori, de persoane din afară! Hoţii sunt de negăsit !  Efectul crizei din
Cipru este că tot mai mulţi români care au depozite mai mari de 100.000 de
euro în bănci, le “sparg”! Isărescu refuză să le dea sfaturi, pe motiv că cine ştie
să facă bani, ştie să-i şi protejeze  Vă imaginaţi cu câtă bucurie a semnat
Băsescu decretul de numire a lui Victor Ponta ca ministru interimar la Justiţie!
Dacă Mona Pivniceru a fost, pentru el, o catastrofă, Ponta va fi un dezastru,
mai ales dacă se va încăpăţâna să nu o propună pe Codruţa la DNA. Că pe
Daniel l-a rezolvat singur   Maria Grapini nu mai ştie de capul ei, cu atâtea
evenimente, la care trebuie să participe. Joi a fost nevoită se se împartă între
un Forum de Strategie a UE pentru regiunea Dunării şi un simpozion despre
corupţie. Dacă mai avea şi o primire de ambasadori nu ştim cum s-ar fi des-
curcat  Fenechiu a aflat cu surprindere că FMI nu mai are încredere în
România!  Acuzat pentru viaţa sa uşuratică de către Băsescu, Mazăre a
replicat: oi fi eu înconjurat de fete, dar nu le fac ministrese şi şefe de partid!
 Până şi Ponta a fost dezamăgit de evoluţia tricolorilor la Amsterdam.
Piţurcă rămâne însă neclintit: are un contract şi o să-l respecte. Iar Naşu’ Sandu
nu se încumetă să-l înlocuiască. Prietenii ştiu de ce  Un alt “prieten” al
preşedintelui ripostează: nu ştiu care dintre noi doi are mai multe dosare penale,
spune Fenechiu   Nicolae Manolescu a devenit academician. Irinel Popescu
a fost însă refuzat. Prea e băgat în politică   Rămaşi pe tuşă după alegeri
unde n-au mai prins mandate de parlamentari, foştii miniştrii Berca şi Adrian
Rădulescu au fost primţi în adăpostul de vremuri grele de la Cotroceni  Date
fiind meritele sale deosebite în turbulenţele generate în partid, Ioan Rus vrea
să candideze pe o funcţie de vicepreşedinte al PSD  Sondaj CSCI (?): 93%
dintre români vor pace între Băsescu şi Ponta. Era şi un cântecel de copii pe
această temă…  Hoţie peste tot: câţiva medici şi farmacişti au fost reţinuţi
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pentru că prescriau şi vindeau medicamente compensate la morţi. Pagubă de
500.000 euro!  La reuniunea Avocaţilor, Băsescu a zis că nu-şi aduce aminte
de vreun dosar care să fi fost făcut la comandă. Memoria mai joacă şi feste, în
special de la o anumită vârstă  Ponta a fost declarat “Gorjeanul anului”.
Bravo lui! Abia aşteptăm să fie declarat şi “Românul anului!”  Deocamdată,
“românul anilor” e Băsescu. Tot el zice că nu va accepta în România ce s-a în-
tâmplat în Cipru. În caz că-l va întreba cineva  Românii care se deplasează
în Cipru au la dispoziţie din partea Ministerului de Externe o linie telefonică
gratuită la care pot afla tot ceea ce ştiu deja  Directorul general al Bursei
de Valori Bucureşti, abia numit, a fost revocat. Victor Cionga îl cheamă
 CNA a dat în 2012, amenzi în valoare de 700.000 euro. De plătit nu s-a
plătit însă, mai nimic  Emisiunile cu aspecte indecente din viaţa unei per-
soane vor putea fi difuzate la TV doar după ora 24. Chiar dacă sunt înregistrate
la Parlament…  Veste tristă pentru elevi: se scot automatele de cafea din
şcoli. În curând nu vor mai putea nici să fumeze. Cât despre sex… Concurs
de mesaje de paştele catolic între preşedinte şi premier. Primul are avantajul
de a fi adresat un mesaj de Pesach şi evreilor   Ministerul Sănătăţii asigură
mamele că nu există perspectiva unei crize de lapte praf. Acesta nu se face din
furaje mucegăite, ca să aibă aflatoxină   Mascaţii au descins, de paştele
catolic, la Sinteşti, localitate celebră pentru palatele ţigăneşti ridicate din muncă
cinstită. Pirandele, revoltate de nedreptate, au atacat cu pietre ziariştii veniţi
să-i denigreze   Programul Rabla începe pe 15 aprilie, cu 1.500 de euro pen-
tru fiecare maşină depusă la Remat. Nu se ştie însă care este valoarea subvenţi-
ilor şi câţi automobilişti vor apuca un voucher   Mihai Răzvan Ungureanu
va prezenta un proiect de lege privind falimentul personal. Păi cine să ştie mai
bine decât el ce e falimentul personal: azi mănânci vită de Kobe, mâine te rogi
de Blaga să-ţi dea un colegiu ca să intri în parlament. Fără partidul cumpărat
de la solduri   Scandal mare la orizontul existenţei onestului Videanu: cică
în 2010, când era primar, ar fi achiziţionat pentru Primărie de la arabul Murad
apartamente de lux pentru strămutaţii din Centrul Vechi, la 1.400 euro metrul
pătrat! Azi blocul de locuinţe de lux e în ruine, dar apartamentul de la Năvodari
al fostului primar (cumpărat de la acelaşi dezvoltator) e bine mersi   Actualul
primar, Oprescu are de gând să mai stea în funcţie încă 10 ani. Adică două
mandate şi jumătate. Nu pleacă până nu face autostrada suspendată, care va
trece prin curtea lui Băsescu din str. Mihăileanu   Liiceanu are o idee
năstruşnică: “e cam puţin să oferi lunii un brand de ţară cu o frunză când îl ai
pe Mircea Cărtărescu”. Iată viitorul brand al României: Cărtărescu. Cum cine
e Cărtărescu? Ruşine să vă fie! L-a citit până şi Băsescu   Chiţoiu vorbeşte,
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deci există! El ne anunţă că de la 1 iulie se introduce TVA la pâine de 9%. Ex-
perimental, până la sfârşitul anului. Dacă dă rezultate (adică scade evaziunea
fiscală) se aplică şi la alte produse alimentare. Dacă nu, nu!  Dragnea vrea
ca regiunile să aibă nume proprii: adică Victor, Crin, Liviu, Daciana, Mona…
Sau am înţeles noi greşit?  USL în criză: Antonescu crede că numirea lui
Kovesi la DNA ar putea însemna sfârşitul alianţei!  Preşedintele PNL nu
este de acord nici cu continuarea coabitării lui Ponta cu Băsescu

Săptămâna 14
(01 – 06 aprilie) 

 Fierbere mare în USL, prilej de schimburi de replici tăioase între co-preşe-
dinţi. “Dacă Ponta desemnează pe Kovesi ce facem? Rupem USL? – se întrea-
bă retoric Antonescu. Iar Ponta răspunde: “N-am de gând să o numesc pe
Kovesi vicepreşedinte la PSD” (apropo de Frunzăverde şi Stănişoară)  Până
la urmă lucrurile s-au clarificat în biroul şefului Senatului: Ponta o va numi pe
Kovesi, iar Antonescu continuă să nu fie de acord (“Nu se negociază cu tero-
riştii” – mai zice el, apropo de coabitare). Dar USL rămâne… Intact  Scri-
itorul de omagii cu oi pe dealuri, Gheorghe Flutur, se simte obligat să spună şi
el ceva: “USL vrea să controleze justiţia şi instituţiile statului de drept!” Lucru
care pedeliştilor nici nu le-a trecut prin cap  Ca să întărească încrederea în
alianţă, Fenechiu zice că şi-ar dori să aibă cu toţi politicienii colaborarea pe
care o are cu Ponta  Ce s-o fi întâmplat: statistica arată că în 2012 s-au în-
registrat cu peste o sută de mii de pensionari mai puţin decât în 2010. Le-o fi
pus Boc ceva în pensie?  Un deţinut a evadat de sub nasul poliţiştilor când
era dus la Curtea de Apel. A fost prins două ore mai târziu  Protestatarii de
la Oltchim îşi ocupă timpul cu blocarea şoselelor  A fost reţinut individul
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care, la volanul unui Mercedes, a strivit doi rapperi pe trecerea de pietoni, după
care a fugit. S-a întâmplat tot la Craiova  1 aprilie a venit cu noi scumpiri,
la ţigarete şi la bere  Pentru congresul PSD se pregăteşte un sistem de vot
electronic, ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat la Convenţia PDL Contro-
verse pe tema aplicării de TVA redus la pâine. Anunţul – politic – al lui Chiţoiu
e contrazis de un document intern al Ministerului Finanţelor, în care se arată
că măsura e păguboasă  În scandalul numirii procurorilor intră şi AMR:
asociaţia magistraţilor pledează pentru numiri nepolitice. La fel şi Băsescu şi
Ponta. Politic e doar omul celorlalţi  Ponta recunoaşte cu voce tare că nu a
fost de acord ca Morar să mai ocupe vreo funcţie la parchete: a comis un abuz
anchetând participanţii la Referendum, deşi nu era vorba de acte de corupţie,
care sunt de resortul DNA. Păi, n-ar trebui să fie sancţionat şi altfel pentru
abuz?  Bank of Cyprus e în căutare de cumpărători pentru filiala din Româ-
nia. Până găseşte, suspendă activitatea la ghişeu  Nicolăescu a interzis ex-
portul de medicamente oncologice pe care-l făceau farmaciştii care nu le
vindeau din cauză că statul român n-avea bani  Antonescu acceptă şi el
ideea că USL nu se rupe. Dacă s-ar rupe, adio preşedinţie!  În dosarul
fraudelor bancare au fost arestate alte 16 persoane – ţigani din Sinteşti, care
dădeau bani cu camătă  Isărescu este de părere că e bine că ciprioţii îşi vând
filialele, pentru că astfel banii depuşi acolo aduc depozitele sub incidenţa legii
româneşti  Senzaţie pe piaţa mondenă: Tăriceanu se însoară a cincea oară.
După doi anide “abstinenţă” , de la cel de-al patrulea divorţ. Bravo lui: e un
bărbat sincer, nu iubeşte fără acte!  Spaimă mare pentru magistraţii din
dosarele lui Năstase: trei dintre judecătorii de la dosarul “Zambaccian” s-au
recuzat!  În tot răul împrumuturilor, Isărescu vede şi un bine: facem profit
când achităm unele tranşe din banii luaţi de la FMI! Păi, de ce nu facem asta
mai des?  Judecătorii Sectorului 2 recomandă “îndepărtarea lui Copos de
la activităţile ce presupun încredere publică” – în dosarul “Loteria”, în care
acesta a fost condamnat la 4 ani cu executare  Senzaţie: Mişcarea Populară
se mişcă! Are de acum şi un şef: Marian Preda, sociolog. Să vezi activitate de
acum încolo!  Până şi la chestia asta stăm prost: România are cei mai puţini
oameni bogaţi din Europa: doar 137 de persoane cu active mai mari de 30 mili-
oane! Păi, unde sunt toţi ăia din “Top 500”? Au sărăcit peste noapte?  Se
pare că târgul încheiat între Băsescu şi Ponta – Kovesi contra Morar – a picat
datorită opoziţiei liberalilor. Premierul a ajuns la concluzia că trebuie să lase
sarcina desemnării viitorilor procurori către viitorul ministru al Justiţiei. A cărui
numire revine PNL. O luăm deci, de la capăt  Asociaţia pentru Monitor-
izarea Justiţiei l-a reclamat la Comisia Europeană pe fostul ambasador ameri-
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can, Gitenstein, pe motiv că ar face presiuni la Preşedinţie şi Guvern pentru a
deveni administrator la Fondul Proprietatea  Eduard Hellvig a pierdut pro-
cesul cu ANI care l-a acuzat de incompatibilitate  După vizita lui Ponta la
CSM, Secţia de Procurori a solicitat o procedură de selecţie a procurorilor
şefi  Constantin Niţă face ravagii în sectorul energetic: a destituit toţi di-
rectorii din Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, datorită numeroaselor
abuzuri descoperite acolo de Corpul de Control al Ministerului  Cererea de
abţinere a celor trei judecătoare din completul ce urmează să judece dosarul
Zambaccian pe motiv că au mai judecat şi alte procese în care era implicat
Adrian Năstase, a fost respinsă  Ministrul Niţă crede că facturile la energie
vor scădea, ca urmare a suspendării tranzacţionării certificatelor verzi până în
2017  Fostul ministru al Justiţiei, Chiuariu, avansează o propunere inedită
pentru portofoliul lăsat vacant de Mona Pivniceru: judecătorul CEDO Corneliu
Bârsan. Cel căruia Morar şi băieţii lui i-au percheziţionat casa deşi avea imu-
nitate  Adrian Năstase a fost invitat oficial să participe la Congresul PSD
din 20 aprilie. Invitaţia a fost acceptată  Procurorul George Bălan (prietenul
lui Ponta) şi Marcel Sânpetru au fost trimişi în judecată pentru favorizarea in-
fractorilor  Syda, ginerele preşedintelui, a fost implicat într-un accident în
urma căruia un motociclist de 73 ani s-a ales cu o fractură de gleznă
 Tăriceanu e împotriva reducerii TVA la pâine. Dar nu-l ascultă nimeni. Cu
excepţia, poate, a viitoarei soţii  Suprasolicitare. E grea meseria de păreolog.
Unul zice, în direct şi la o oră de vârf: “Lăsaţi-mă să mai spun ceva şi ies, că
trebuie să mai intru şi la alte televiziuni”  Subiectul zilei este, în continuare,
nominalizarea şefilor de Parchete. Prima mişcare a făcut-o Ponta care, con-
trazicând tot ce spusese cu o zi în urmă, a trimis CSM-ului o scrisoare cu pro-
puneri concrete  Antonescu a luat foc şi a convocat o conferinţă de presă în
care a denunţat “trocul” binomului Ponta-Băsescu spunând că e prima oară
când i s-a comunicat fără să fie consultat  Cu toate acestea, alianţa nu se
denunţă, merge mai departe, doar că întreaga răspundere pentru trădarea aştep-
tărilor electoratului USL revine lui Ponta  CSM a reacţionat cu promptitu-
dine, programând audierea candidaţilor peste vreo două luni. Ce atâta grabă?
 Cea mai mare agitaţie a produs-o însă interviul lui Daniel Morar, care a
contestat-o până şi pe Codruţa Kovesi pe motiv că n-are experienţă în lupta
anticorupţie. Cum nu are nici unul dintre cei propuşi  Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării, la care Ponta s-a dus mai devreme cu o jumătate de oră ca să
mai stea la taclale cu Băsescu, a reafirmat intrarea în Schengen ca o priori-
tate  Preşedintele pune degetul pe rana absorbţiei necorespunzătoare de fon-
duri europene: slaba pregătire a funcţionarilor. Deci nu miniştrii şi şefii sunt
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principalii vinovaţi  “Casa Verde” se amână la un termen neprecizat – spune
doamna Rovana Plumb. Probabil pe la Paştele Cailor  România a trimis la
CE documentele pentru rambursarea a peste 380 milioane de euro, din patru
programe. Banii vor veni dacă nu se vor descoperi noi nereguli. Adică furturi
sadea  Uneori te trec fiorii dacă dai peste canalul Money.ro unde poţi să
vezi emisiuni de actualităţi din urmă cu vreo lună sau două ale Realităţii TV,
din care îţi poţi închipui că ceea ce vezi  se întâmplă acum  Până la urmă,
Ponta şi Antonescu au ajuns la o înţelegere: viitorul ministru al Justiţiei va fi
numit de Ponta, care se gândeşte la un tehnocrat sau un diplomat  Văcăroiu,
şef la Curtea de Conturi, constată cu mâhnire că privatizarea, în general, a fost,
în proporţie de 80%, un eşec. Nu ne spune ce procent revine guvernării sale
 Specialista Udrea e de părere că “la Turism nu poţi să pui diletanţi”. Ba
poţi! Ea e cel mai bun exemplu  Curtea Constituţională a spus ce-a spus şi
Zgonea: sancţionarea parlamentarului aflat în conflict de interese este necon-
stituţională. Deci, înapoi la Comisie cu regulamentul  Antonescu mai vede
o soluţie: ca propunerile făcute de Ponta să fie retrase de noul ministru al
Justiţiei  Tranzacţiile imobiliare din primele trei luni ale anului au depăşit
100 milioane euro, puţin mai mult decît în urmă cu un an  Ce propune
Comisia Juridică de la Senat: ca persoanele interceptate telefonic să fie infor-
mate cu privire la investigaţie, iar în cazul în care nu sunt găsite vinovate să
primească şi despăgubiri  Preşedintele, care ne dădea recent termene pentru
intrarea în zona euro, s-a cam răzgândit: fără o economie competitivă e peri-
culos să aderăm, zice el! Or, o economie competitivă nu pare să fie o perspec-
tivă apropiată a României  OTV rămâne închis – a decis Curtea de Apel.
Domnu’Dan va fi nevoit să colinde pe la alte posturi  Copreşedintele
Antonescu îl ia “la mişto” pe copreşedintele Ponta: Justiţia este acum la PSD.
Pot pune pe oricine. Macovei e liberă”…  Băiat fără caracter: Boldea, fostul
parlamentar PDL, aflat în puşcărie pentru escrocherii, care a fost “ajutat” de o
procuroare îndrăgostită de el, ripostează: “Credeţi că m-aş uita la o femeie de
58 de ani, chiar dacă e procuror DNA?”  Continuă comentariile ambelor
părţi pe tema nominalizării procurorilor. Antonescu constată că “Ponta e la
mâna lui Băsescu” şi reiterează ideea “binomului”  Ponta ripostează: “Nu
mă şantajează nimeni!” Numirea Codruţei Kovesi reprezintă o convingere pro-
prie că aceasta e cea mai bună variantă  Aflat în vizită la Bucureşti, ministrul
elen de Externe şi-a întrerupt discuţia pe care o avea cu Corlăţean, pentru a
răspunde la telefon soţiei  Antonescu îşi continuă meditaţiile pe tema rup-
turii evitate a USL: dacă succesul la prezidenţiale depinde de umblatul sau nu
de mână cu Ponta, nu mai candidez! Sperăm că nu vorbeşte serios!  Tot An-
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tonescu concluzionează că, în aceste condiţii, Ponta poate pune pe oricine mi-
nistru la Justiţie. Chestiunea nu-l mai interesează, nici dacă copreşedintelui
i-ar trece prin cap să-i numească pe Morar sau Macovei  Ponta con-
cluzionează: Antonescu decide pe cine vrea alături!  Fenechiu este în zodia
revelaţiilor: la unele companii managementul privat merge mai prost decât
atunci când era managerul de stat!  Să mai zică cineva că românii sunt
săraci: în sucursalele băncilor străine sunt peste 25 miliarde de lei, agonisiţi
de conaţionalii noştri  Jiul face prăpăd şi inundă tot ce prinde în cale
 Vosganian este şi el în etapa revelaţiilor: avem nevoie de promovarea in-
dustriei româneşti în străinătate! Care industrie?  Negoiţă (Livache), Dorin
Florea, Andreea Paul şi Anca Boagiu se bat pe funcţiile de primvicepreşedinte
al PDL. Deocamdată doar Flutur n-are concurenţă la funcţia de secretar ge-
neral  Preda (Cristian) îşi permite acum să fie sincer: Băsescu trebuie trimis
la pensie! Păi, dacă el nu vrea?  Caratistul Danileţ face KO CSM-ul! Curtea
Constituţională a decis că revocarea lui n-a fost tocmai corectă  Preşedintele
munceşte din greu: a retrimis la Parlament Legea privind Autoritatea de
Supraveghere Financiară. S-o mai bibilească niţel domnii parlamentari
 Necazuri în familia prezidenţială: cuscrul Bebe Ionescu a fost convocat la
DNA să dea relaţii în legătură cu dosarul fraudelor bancare  Poate că asta
este explicaţia faptului că preşedintele îi dă peste nas lui Morar: unde scrie că
şeful DNA trebuie să fie unul din DNA? Poate fi chiar şi un judecător!
 Iliescu punctează pe tema sa favorită: privatizarea pădurilor este vinovată
de amplificarea inundaţiilor  Conferinţa de presă săptămânală de la
Cotroceni a fost dedicată clarificării problemei care a stârnit cele mai multe
comentarii: numirea şefilor de Parchete. Mai bine de jumătate de oră preşed-
intele s-a străduit să ne demonstreze că “transparenţă” înseamnă numirea lui
Morar şi Kovesi  Chiţoiu ne mai flutură o amăgire: la anul s-ar putea reduce
contribuţiile sociale cu 5% sau TVA-ul de la 24 la 19%. Evident, dacă condiţiile
economice o vor permite. Dacă nu, nu!  Grecia a început să-şi vândă am-
basadele din străinătate ca să mai facă rost de un ban. Clădirile, de fapt  Ca
să vezi: porumbul din Dolj pus sub sechestru cu grăbire de amploaiaţii junelui
ministru Constantin, pe motiv că ar conţine aflatoxină, n-are nimic. Un labo-
rator a confirmat diagnosticul. Cine plăteşte paguba proprietarilor?  Efor-
turile depuse de Ionel Blănculescu pe la posturile de televiziune au dat roade:
pentru prestaţia sa “constructivă” a fost numit consilier onorific al premierului.
Din păcate, nerenumerat! Şi fără secretară  Hotărât lucru, pe Geoană nu-l
dă modestia afară din casă. După ce a mai fost preşedinte pentru o noapte, con-
sideră acum că este “cel mai potrivit om să fie preşedinte”  Un alt veleitar
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- Adriean Videanu - nu aşteaptă decât ca partidul să decidă că e cazul să intre
în competiţie  Alegerile din PDL au consfinţit victoria zdrobitoare a “moţi-
unii” Blaga în faţa celei a Elenei Udrea  Monica Macovei nici n-a mai par-
ticipat, considerând că nu are rost atât timp cât partidul nu beneficiază de o
schimbare  “Pleaşcă” a fost lovit de suflul rece al realismului şi s-a retras
din cursa pentru primvicepreşedinţie, multumindu-se cu o funcţie de vi-
cepreşedinte. N-a prins-o nici pe aia bietul Paleolog  Dintre “partizanii”
Elenei Udrea doar “socotitoarea” Anastase şi “gânditorul” Oltean au mai prins
o funcţie  Decepţionat de rezultatul alegerilor, fostul pesedist Vasile
Gherasim demisionează din funcţia de preşedinte al PDL Sectorul 1  Ponta
s-a mai dus odată pentru a fi scărmănat de talibanii de la Antena 3 din motive
de trădare a electoratului. Înseamnă că a început să-i placă  Week end sportiv
dezastruos pentru români: în Cupa Davis olandezii nu ne-au lăsat decât un set,
eliminându-ne a doua oară la rând, fetele de la Oltchim au fost eliminate în
semifinala CCE, iar marea noastră speranţă din K1, Ghiţă, a fost tăvălit în ring
de turcul Saki de patru ori în două reprize. Dar ce, parcă în politică suntem
mai buni?  Elena Băsescu-Ionescu mai vrea un mandat de europarlamentar.
Cum sunt puţine şanse ca Blaga să o pună pe lista PDL-ului, mai rămâne să-şi
mai încerce odată norocul ca independentă. Cine-i mai dă, însă, raţia de 15 vo-
turi pe secţie cu care a intrat data trecută?  S-a lansat pe piaţă “Mişcarea
populară”. Băsescu o vede ca un punct de sprijin pentru ideile sale nemateri-
alizate de PDL. În semn de încredere, după lansare, i-a scos pe băieţii populari
la restaurant, pentru un prim exerciţiu de socializare.

Săptămâna 15
(08 – 13 aprilie) 

 Traficul este restricţionat pe podul de la Giurgiu-Ruse. În carosabil a apărut
o gaură. Camioanele de mare tonaj sunt obligate să facă ocol pe la Vama Veche.
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Pe banii companiilor  Fostul ministru al Turismului din urmă cu peste zece
ani, Agathon, tot mai crede în succesul litoralului. Are chiar soluţii: şapte
paşi!  Bomba zilei: Adriana Săftoiu este numită purtător de cuvânt al PDL.
Fosta consilieră prezidenţială, trecută la PNL, revine în partid când toată lumea
pleacă. A fost re-primită cu entuziasm, cu o excepţie: Roberta Anastase, care
nu uită afronturile de care a avut parte când era şefă la Cameră  Bank of
Cyprus rămâne închisă încă două săptămâni. Banca are credite de 300 milioane
şi depozite de 200. Nimeni nu se înghesuie să o cumpere  Să mai zică cineva
ceva de criza bancară: la BCR, şefii şi-au dublat veniturile. E drept că şi pe
seama celor o mie de angajaţi care au fost daţi afară în 2012  De ce ungurii
pot şi noi nu? Banca Centrală a Ungariei acordă IMM-urilor credite fără
dobândă!  Sârbu este cel mai de succes manager internaţional dat de Româ-
nia: CME tocmai i-a prelungit contractul cu trei ani, pentru 1,8 milioane dolari
pe an!  Deputatul Mârza a fost depistat pe o înregistrare filmată votând la
două mâini. S-ar putea să fie suspendat  Mai e un român care are o poziţie
înaltă în managementul corporatist: Călin Drăgan conduce o companie de îm-
buteliere Coca-Cola din Japonia, cu o cifră de afaceri de 10 miliarde dolari!
 Dragnea dă o explicaţie originală: Nu am colaborat cu PNL la numirile în
Justiţie pentru că acestea nu sunt politice! Aşa că să nu se mai supere Antonescu
degeaba  Pe Blaga nu-l deranjează ultimele declaraţii ale lui Băsescu, care
tratează cu mitocănie “mesajele drăguţe” transmise de liderii PDL. E dreptul
lui să se pronunţe – zice Blaga. Iar “Mişcarea” lui e un gest făcut la nervi…
 Unic în istorie: Florin Cioabă este primul rege ales preşedinte – al Organi-
zaţiei Internaţionale a Romilor. A cântărit în decizie calitatea de gazdă, con-
gresul ţinându-se la el la Sibiu  Proaspăta purtătoare de cuvânt Adriana
Săftoiu nu pierde prilejul de a-l înţepa pe Băsescu: “E bine că se desparte de
PDL, trebuia să o facă de când a devenit preşedinte!”  Ponta abia aşteaptă
să se “vadă” cu Codruţa Kovesi. S-au “luat” pe nevăzute!  Un fost procuror
DIICOT îşi aminteşte cum îl prelucra Kovesi în dosarele cu nume “grele”
 Disidenţă în PSD? Andrei Alexandru (încă) membru al partidului, îi trimite
o scrisoare lui Ponta în care îi cere să demisioneze de la conducerea guvernului.
E democraţie în partid, nu?  Debandadă la Giurgiu, la trecerea pe pod: în
zona bulgărească s-a desprins o porţiune de vreun metru pătrat din calea de
rulare, lăsând o gaură prin care se văd trenurile care circulă pe dedesubt.
Camionagii au fost deturnaţi, pe cheltuiala proprie, pe la Negru Vodă. Şi abia
s-au făcut reparaţii la pod  Politicienii români se întrec în a transmite mesaje
de regret la moartea lui Margaret Thatcher, de parcă i-ar fi fost colegi. Cel mai
tare o plânge Băsescu (are el o predispoziţie spre politiciene…)  A crescut
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numărul de animale şi păsări sacrificate – anunţă triumfător INS-ul  Mazăre
îl ia la înjurături pe Cernea şi promite să-i rupă picioarele dacă-l prinde pe la
Mamaia, pentru îndrăzneala de a propune întreruperea finanţării bisericii de
către stat. Primarul constănţean dovedeşte că nu este dus doar la club, ci şi la
biserică  Ponta s-a întâlnit cu procurorii propuşi la conducerea parchetelor.
A vrut să-i vadă şi la faţă. Doar pe “Cruduţa” Kovesi n-a apucat să o vadă, deşi
zice că o place. O mai place şi altcineva  Confruntat cu o avalanşă de
proteste ale lucrătorilor din energie, Niţă nu-şi pierde aplombul şi promite să
recalculeze – în sus – redevenţele la gazele naturale  Guvernul se pregăteşte
să-şi asume răspunderea pentru Legea Restituirii Proprietăţilor pe care zice că
ar fi discutat-o cu cei de la CEDO, care au convenit pentru soluţiile
avansate  Curtea Constituţională a respins cererea lui Năstase de a i se so-
coti şi zilele de spitalizare ca pedeapsă efectuată. Puşcăria-i puşcărie, iar spi-
talul e spital! Deşi uneori diferenţele sunt insesizabile. Dovadă pacienta căreia
i s-a dat foc pe masa de operaţie  A fost adoptat în Senat proiectul de lege
privind statutul cadrelor militare. I s-a făcut lui Băsescu hatârul de a fi el cel
care prelungeşte serviciul generalilor din Servicii  Fosta blondă a lui Boc,
acum blonda lui Blaga – Andreea Paul, trage ca Vasile Roaită sirena alarmei:
mâncarea s-a scumpit foarte mult datorită USL-ului. Dacă nu ne spunea, nici
n-am fi observat!  Dichiseanu (75) oftează cu nostalgie: Sarita Montiel a
fost cea mai frumoasă pagină din viaţa mea. “Pagină” – e un fel de a
spune…  Doi medici de la spitalul de copii au fost reţinuţi că au cerut şpagă
înainte de a opera trei copii. Aveau în buzunare, în momentul arestării, doar
vreo 60 de milioane… Mădălin Voicu nu vede cu ochi buni amestecul EBA-
i în treburile interne ale etniei: “Săraca, e o persoană mutantă” – zice el. Cum
adică?  B1TV a fost amendat de CNA cu 500 milioane lei vechi, pentru că
Turcescu a acuzat-o pe profesoara Anghel că ar fi primit bani de la Voiculescu
ca să facă greva foamei. De fapt, a primit după  Bitman a ajuns din nou pe
masa de operaţie, pentru o operaţie de hernie. Fanii săi speră că chirurgii au
lucrat cu atenţie şi n-au făcut din el o soprană  Sistemul de Informaţii Schen-
gen (SIS II) este acum operaţional. Aderarea nu e operaţională  S-auzi şi să
nu crezi: deputaţii au dat undă verde reducerii numărului de posturi aferente
cabinetelor demnitarilor. Ale lor rămân intacte  Încă unul care abandonează
corabia prezidenţială care ia apă: Neamţu are mari îndoieli că Băsescu mai
reuşeşte să convingă pe cineva că “Mişcarea” lui e mai bună decât altele. Ştiţi
dvs.care  Isărescu o dă pe după dud în problema crizei cipriote, recunoscând
cu greu greşelile pe care le-a făcut BNR-ul. Nici măcar nu e pentru prima
dată… Încă din urmă cu vreo doi ani, oficialii ambasadei americane con-
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siderau că Ponta nu împărtăşeşte antipatia lui Antonescu pentru Băsescu –
reiese dintr-un nou calup de telegrame Wikileaks. Să mai zică cineva ceva…
 Dorin Florea, primarul de la Tg Mureş, consideră că Băsescu “este legat
placentar şi ombilical de PSD”. Ce-ar mai trebui să facă Băsescu ca să-i
convingă de contrariu pe fanii săi din PDL? Să le tragă câte o flegmă mari-
nărească?  Un nou motiv de conflict între PSD şi PNL: liberalii nu vor im-
pozitarea specială a salariilor bugetare mai mari de o mie de euro. Cică n-ar
aduce mare lucru la buget  Toate belelele pe capul lui Piţurcă: după meciul
cu Olanda, a pierdut şi procesul cu fosta sa amantă, căreia va trebui să-i
plătească lunar o pensie alimentară de 9000 de euro! Nu mai rămâne cu nimic
pentru cazinou… Ponta i-a făcut o surpriză lui Ion Iliescu venind în ultimul
moment la şedinţa Clubului de la Bucureşti în care se aniversau 120 de ani de
social-democraţie în România, în absenţa liderilor actuali ai partidului. N-a
venit însă degeaba: a “confiscat” sloganul “120 de ani de social-democraţie”
pentru apropiatul congres al PSD  Iliescu consideră că Ponta şi Antonescu
vor găsi căi pentru a depăşi nişte tensiuni temporare. E ca-ntr-o căsătorie, zice
fondatorul, te mai cerţi, te mai împaci, dar nu dai buzna la divorţ  În luna
februarie s-au născut cu peste 4000 mai puţini copii decât în ianuarie. E normal:
e cea mai scurtă lună dintr-un an  Curtea de Apel îi dă lui Blejnar liber la
plecat din ţară. Poate să meargă să-şi caute şeful de cabinet, pe Marta  Se
reia traficul pe Podul Prieteniei. Prietenii bulgari au astupat groapa apărută
după reparaţii  Tribunalul Bucureşti a hotărât să nu trimită dosarul ICA
înapoi la DNA, cum ceruse Voiculescu, în speranţa că mai trece timpul
 CSM s-a înmuiat şi a decis să scurteze termenul de audiere a candidaţilor
la şefia parchetelor. Chiar dacă acceptul său e facultativ  Un deputat liberal
cere demisia ministrului Niţă, pentru tupeul de a vrea să mute centralele
Romgaz şi Transgaz la Bucureşti! Fostul deputat PDL, Dan Păsat a fost
condamnat de către instanţa supremă la trei ani cu executare, pentru şantaj.
Mai are o şansă la recurs. Nu prea mare  Tot mai izolat în ţară, Băsescu se
simte solidar cu preşedintele Coreei de Sud, căruia-i trimite un mesaj  Ponta
dă ţării o veste bună: România s-a încadrat în reducerea deficitului bugetar.
Adică s-a cheltuit mai puţin decât s-a încasat!  Eveniment militar: prima
femeie-general din Armată a fost eliberată din funcţia în care Ponta o numise
anul trecut. Floarea Şerban se ocupa de armamente, ca secretar de stat
 Săracii milionari români: s-au ales cu conturile blocate în Cipru. Ghiţă,
Popoviciu, Sârbu şi Bazac speraseră să scape de taxele din ţară  Năstase
este hărţuit non stop: e urmărit penal pentru că a irosit cartuşele cu tentativa
de sinucidere  Un sondaj INSCOP arată că Isărescu şi Ponta se află pe

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��01.07.2014��14:18��Page�73



74 /  AMOS News

primele poziţii în topul încrederii publicului în politicieni  Încep grijile pen-
tru Ponta: a apărut un contracandidat la preşedinţia PDL. Este Andrei Alexan-
dru, cel care i-a cerut de curând şi demisia  Abia numită în funcţia de
purtător de cuvânt, Adriana Săftoiu îşi comunică impresiile proprii. Ea constată
acum că în 2009 PDL încuraja traseismul pe care l-a practicat şi ea  Paradox
fiscal: în 2012 companiile din România au avut profituri mai mici, dar Fiscul
a colectat taxe şi impozite mai mari! Guvernul a decis să desfiinţeze ma-
joritatea autorităţilor de management. Ministerul Fondurilor Europene va pre-
lua administrarea programelor operaţionale. Să vedem ce-o ieşi şi aşa
 Fetele noastre se dovedesc mai puternice decât băieţii. O dovedesc medali-
ile luate la europenele de haltere din Albania. Ce înseamnă să fii familiarizat
de mic cu greutăţile! Cu toată frica sa de avion, Sorin Oprescu şi-a luat
inima în dinţi şi s-a dus tocmai în Armenia unde împărtăşeşte omologului său
din capitala prietenă ultimele bancuri româneşti cu Radio Erevan  Controlul
făcut de corpul de specialitate al Guvernului la CONPET a descoperit o gră-
madă de nereguli, între care cheltuieli exorbitante de protocol şi prime prefe-
renţiale de care s-a bucurat şi tatăl Robertei Anastase, un mai vechi abonat la
beneficii necuvenite  Iată că a sosit şi ziua în care se rezolvă problema titu-
larilor de la Ministerul Justiţiei: Ponta l-a propus pe procurorul Robert Cazan-
ciuc iar Băsescu – surpriză! – a fost de acord  Poate că are dreptate
Antonescu, cu “binomul” lui  Foarte activ de când nu mai are nici o funcţie,
Tăriceanu critică una-două Guvernul. Ultima temă găsită este lipsa pre-
ocupărilor pentru tematica economică  Cât pe ce să dea nas în nas cu
Oprescu, Vosganian s-a aflat şi el pe meleagurile strămoşilor săi în Armenia,
unde a participat chiar la ceremonia de investire a noului preşedinte, de fapt
cel vechi, reales  Reproşuri în serie: Ponta nu s-a consultat cu PNL-ul nici
în legătură cu propunerea lui Cazanciuc! Dar, parcă Antonescu zisese că nu
mai are treabă cu portofoliul ăsta. S-o fi răzgândit?  A fost finalizat noul
proiect privind pensiile militare, dar nu se ştie de unde se vor lua banii. Ponta
voia să facă rost de ei taxând lefurile bugetare mai mari de 1000 euro, dar s-a
opus Antonescu  Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului nu
stă degeaba. Se investighează 35 de persoane suspectate că au comis crime în
regimul comunist. Dacă mai durează mult cercetările, n-o să mai rămână
în viaţă nici un suspect  Compania Blue Air a fost scoasă la vânzare. De
când Nelu Iordache e în arest, pentru deturnare de fonduri, treburile merg prost.
Deşi zboară cu aparatele pline, Blue Air se îngroapă în datorii  Ponta îi bate
obrazul lui Antonescu: taxa de solidaritate – cea pusă pe lefurile bugetare mari
– fusese convenită cu PNL încă din ianuarie, dar cineva a uitat acest lucru
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 Instanţa a anulat decizia de înfiinţare a Facultăţii de Medicină în limba
maghiară de la Tg Mureş, lăsată moştenire de Boc, ca răsplată pentru solidari-
tatea udemeristă  PSD lucrează de zor la marota ceauşistă a “promovării
femeii”: cinci funcţii de vicepreşedinte vor fi rezervate femeilor. Nu e prea clar
cum se va vota: bărbaţii cu bărbaţii şi femeile cu femeile?  După ce disiden-
tul Andrei Alexandru a spart gheaţa, iată că şi Ponta îşi anunţă candidatura la
preşedinţia PSD. Să vedem care din ei va fi mai tare  Ecaterina Androneascu
a fost aleasă preşedinte al PSD Bucureşti. Îl are pe Vanghelie ca mână dreaptă
şi pe Negoiţă ca mână stângă. Sau invers  Preşedintele a intrat la idei: crede
că Antonescu e obsedat de persoana sa. Probabil că îl şi visează  Culmea
furtului: nişte hoţi din Iaşi au furat o maşină cu tot cu copilul care era în ea
 Poliţia Română e la concurenţă (ca dotare) cu cea din Dubai. Ne-am luat
noi un Lotus Elise ca să-i fugărim pe vitezişti, şi-au luat şi ei un Lamborghini
Aventador  Ce le mai dă prin cap escrocilor: unul, aflat în puşcărie, suna la
telefonul mobil diverşi patroni şi le cerea bani pentru ministrul Şova. Şi ăia
dădeau!  Atotştiutorul consilier Vasilescu de la BNR ne încredinţează că
lui Isărescu nici nu-i trece prin cap să candideze la preşedinţie. La câte are pe
cap doar beleaua asta i-ar mai trebui  Ponta a făcut o socoteală şi i-a ieşit că
circa 1000 de samsari de case cumpărători de drepturi litigioase - pe care vrea
el să-i stârpească prin noua lege a retrocedărilor - s-au ales cu 7 miliarde de lei
 Onestul Dobriţoiu e anchetat pentru că în mandatul său ministerial mai
mulţi generali s-au ales cu case ieftine pe care le-au vândut scump  Vos-
ganian a declanşat cruciada anti-ştampile. El va fi primul care le va elimina
  CEDO nu i-a făcut dreptate lui Patriciu în procesul în care a reclamat că
a fost încătuşat şi audiat 16 ore. Ambele proceduri fac parte din drepturile omu-
lui-anchetator  Grapini vrea să promoveze tradiţiile satului românesc în
lume. Turismul l-a promovat destul  Geoană pleacă la Washington ca să re-
zolve problema includerii României în programul Visa Waiver, pe care n-au
fost în stare să o rezolve nici Băsescu şi nici Ponta  Ambiţia lui Băsescu de
a fi simplu cetăţean la volan îi joacă feste: pe la Otopeni a buşit din spate o
altă maşină. În stilul propriu   Nicolăescu dă de veste bolnavilor: noua listă
de compensate va intra în vigoare la 1 iulie. Vor beneficia supravieţuitorii
 Rovana Plumb înjumătăţeste Rabla: de la 15 mai cei mai iuţi vor intra în
posesia tichetelor. Atenţie: sunt doar 20.000! Cu 50% mai puţine ca anul trecut
 De ce a avut nevoie RATB de subvenţii? Ca să cumpere stilouri Montblanc
cu peniţe de platină pentru membrii Consiliului de Administraţie!  Madam
Firea Vrânceanu Pandele nu s-ar căsători cu o persoană de acelasi sex nici dacă
noua propunere năstruşnică a ecologistului Cernea ar fi aprobată!  Mişcarea
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Populară se mişcă!. După ce s-a dus vineri la Cotroceni să i-o aprobe Băsescu,
preşedintele Marian Preda a lansat platforma-program  Refomistul Cristi
Preda ar vrea un guvrn din umbră al PDL. De parcă n-ar fi fost suficiente gu-
vernele fantomă Boc si Ungureanu...

Săptămâna 16
(15 – 20 aprilie) 

 Corlăţean şi Oprescu, împreună cu Abou Diouf, au inaugurat Piaţa Fran-
cofoniei, la intersecţia dintre Bd. Libertăţii şi Calea 13 Septembrie. E unică în
Europa!  Procurorii propuşi pentru şefia Parchetelor au datorii de peste
jumătate de milion de euro. Ar trebui să fie un semnal de alarmă şi pentru
Ponta, şi pentru Băsescu  Ca să scape de Codruţa Kovesi (nu definitiv!),
statul român a cheltuit peste 30.000 de euro. Acum, că vine înapoi, cine suportă
paguba?  Jandarmii au amendat Clubul Rapid cu 60.000 lei pentru scandalul
provocat de suporterii săi la meciul cu Steaua. Copos n-are deloc noroc: tocmai
acum îşi găsise Gruia Stoica să vină ca să trateze preluarea clubului... Bă-
sescu i-a semnat lui Cazanciuc decretul de numire la Justiţie. A fost şi un bun
prilej să laude guvernul în prezenţa lui Antonescu şi să întărească suspiciunile
referitoare la „binom”  I-au sărit homosexualii în cap lui Haşotti, care a
făcut imprudenţa de a-i numi „bolnavi”. Minoritatea vrea să-l dea pe mâna
celor de la Discriminare, ca să-l amendeze  De aceeaşi părere cu Haşotti
este Mădălin Voicu, care-i trimite şi la tratament. Se pare însă că nimeni nu
vrea să se trateze  Dezafilierea Craiovei se răzbună: Mitică a fost trimis în
judecată, iar Sandu îl urmează  Proaspătul director al CFR, cipriotul Sopho-
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cleous, şi-a dat demisia pentru că i-a fost respins planul de redresare. Voia să
înceapă cu înlocuirea pavajului din Gara de Nord  La Topoloveni, locul de
reşedinţă al ţărănistului Mihalache, ministrul Daniel Constantin anunţă că statul
va sprijini cu câte 50.000 euro înfiinţarea a 1000 de firme familiale. N-a spus
şi de unde ia banii  Vosganian vede cum i se tot subţiază felia ministerială:
Transelectrica şi Transgaz i-au fost dăruite lui Chiţoiu, la Finanţe  Dana
Patriciu a primit un veritabil cadou din partea Judecătoriei Sectorului 1: taxa
de timbru, în procesul de divorţ, i-a fost redusă de la 400 milioane la doar 76.
Şi va putea plăti în rate: câte o mie de euro lunar, vreme de cinci ani! Apoi
restul, din ce ia de la Dinu  Toate belelele pe capul miliardarului Patriciu: a
pierdut şi procesul cu Băsescu, cel cu „pixelul albastru”  În bârlogul „lupu-
lui”, la B1TV, Ponta a promis că va dezvălui cine l-a numit premier pe
Ungureanu. Nu, nu Băsescu, ci cineva din afară. Probabil pe filiera minoritară
a lui Bodo Hombach  Ponta anunţă că taxa de cogenerare va fi scoasă din
factura la energie. Taxa asta are scopul de a susţine investiţiile în tehnologii
alternative  Dobriţoiu susţine sus şi tare că a respectat toate condiţiile legale:
a cumpărat un apartament de la stat cu 30.000 euro şi l-a vândut cu 150.000!
 Vodafone pe urmele Nokia: îşi va retrage operaţiuni din Germania şi le va
muta în România. Iar de aici, probabil în India  Madam Mincă, de la PPDD,
dă cu subsemnata la Parchet pentru nişte realizări de pe vremea când era şefă
la Loterie, pusă acolo de PC  Suntem pe locul întâi la ceva: la inflaţie! În
martie, România a avut cea mai mare rată a inflaţiei din Uniunea Europeană.
Cea mai mică a fost în Grecia!  Partidul Conservator a adresat un mesaj de
solidaritate ambasadei SUA de la Bucureşti, în legătură cu atentatul de la
Boston. Obama va fi foarte mulţumit când va afla  Guvernul se gândeşte
mereu la oameni: a decis ca salariile bugetarilor să fie plătite înainte de sfârşitul
lunii, să aibă românii cu ce cumpăra miel şi cozonaci  Mai bine mai târziu:
Guvernul a avizat scăderea pragului la referendum de la 50 la 30%  Ponta
îşi aminteşte pe blog cum l-a manipulat Băsescu prima dată: mai întâi, în culise,
a râs cu el şi i-a pus că e păcat că e însurat, iar la intrarea în emisiune l-a făcut
„tânăr ticălos” şi „sluga lui Năstase”  Voiculescu a câştigat un proces cu
Băsescu. Fără miză  Avocatul Coltuc nu-şi plăteşte facturile – revelaţia zilei
 FMI e mai optimist decât guvernul român: estimează o creştere economică
pentru România de 1,6% în 2013 şi de 2% în 2014  Pensiile militare care
au scăzut la recalculare, vor fi restabilite de la 1 ianuarie 2014  Băsescu îşi
plăteşte datoriile: l-a decorat şi pe Van Rompuy, preşedintele Consiliului Eu-
ropean cu „Steaua României”, pentru sprijinul acordat în momentele grele ale
suspendării  Ministrul Grapini n-are linişte. Acum vrea să schimbe şi legea
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insolvenţei  Cei opt „magnifici” din fotbal au mai căpătat un răgaz până pe
9 mai. Abia atunci află dacă merg la puşcărie sau nu  Căşuneanu a câştigat
la CEDO procesul intentat procurorilor DNA, datorită stenogramelor furnizate
presei  2000 de angajaţi de la Regionala Braşov au intrat într-o grevă spon-
tană pentru că nu şi-au primit salariile. De vină a fost o neglijenţă contabilă,
zice ministrul Fenechiu care a cercetat cazul  Ponta şi-a luat inima în dinţi
şi a asumat, în numele Guvernului, proiectul noii legi de retrocedare a imo-
bilelor confiscate – Legea „antisamsari”  Denumirea de „samsari” îl deran-
jează pe Gigi Becali, el însuşi un astfel de personaj. De ce să nu le zică
„speculatori”? – zice el, că doar din speculaţii se îmbogăţeşte lumea
 Bineînţeles că PDL-ul nu vede cu ochi buni legea şi o va reclama la Curtea
Constituţională  Falimentele sunt rentabile pentru administratorii judiciari:
onorariul celor de la Oltchim ar fi de 50.000 de euro pe lună  Trei generali
– între care doi foşti consilieri prezidenţiali, sunt cercetaţi de DNA: Gheorghe
Rotaru, Sergiu Medar şi Mircea Chelaru. Aveau case, dar au primit altele de la
stat pe care le-au vândut cu profit bun  Celebritate pentru Copos: se intere-
sează de el un tribunal din Lichtenstein. Mai precis, se cer date din dosarul
transferurilor  Statul a vândut pachetul de 15% pe care-l deţine la Transgaz.
În pierdere  Primăria pune în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind
„taxa pe câine”  Om gospodar, guvernatorul Mugur Isărescu îşi deschide şi
o pensiune pe lângă crama din Drăgăşani. A accesat fonduri europene!
 Plenul comun al Parlamentului a adoptat Statutul parlamentarului. Asta
înseamnă că, de la intrarea în vigoare, parlamentarii nu vor mai sta la hotel şi
vor trebui să-şi caute gazde  Traian Băsescu a reziliat contractul cu TAROM.
Când va mai fi să plece pe undeva, va închiria un charter şi va ieşi mai ieftin
 Ministrul Niţă nu mai vrea să vândă acţiunile de la Petrom. Are alte gânduri
cu ele  Mircea Sandu crede că stadioanele Rapid şi Dinamo ar trebui închise.
De ce nu şi echipele? Sau măcar patronii?  Premieră: un deputat moldovean
– Valeriu Gumă – a fost condamnat cu executare în România  În prima sa
apariţie publică de la eliberare, Adrian Năstase a relatat episodul tentativei de
suicid: glonţul a trecut la un mm de carotidă – a exprimat el la Antena 3
 Vasile Blaga ar candida la prezidenţiale în 2014. Chiar în condiţiile în care
Băsescu i-ar face campanie negativă  Ministrul Teodorovici anunţă o ade-
vărată revoluţie în programele europene POSDRU: beneficiarii nu vor mai
depune tonele de hârtii obişnuite. Vor fi suficiente câteva CD-uri  Guvernul
prognozează o creştere economică de 1,6% pentru 2013. Mai mică decât se es-
timase iniţial  Lingvistul de peste Prut, Voronin spune că limba română
n-a existat niciodată. Înseamnă că el vorbeşte într-o limbă inexistentă!  Rus
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iese în faţă, în preajma congresului, cu idei originale: Băsescu, Ponta şi
Antonescu ar trebui să coabiteze – zice el  Laszlo Tokes are o problemă:
după ce abia s-a obişnuit cu traiul bun de europarlamentar, riscă să nu mai aibă
cum să ajungă acolo. UDMR-ul nu îl va mai propune pe lista sa, iar alţii nu
văd de ce s-ar complica cu el  Iliescu nu crede că o decizie CEDO favorabilă
lui Năstase l-ar ajuta pe acesta să se relanseze  EBA s-a remarcat, la Stras-
bourg printr-o nouă gafă: într-o şedinţă care dezbătea problema pescuitului, ea
a ţinut un discurs dedicat importanţei regiunii arctice! Cineva i-a încurcat dis-
cursurile.... Cel care le-a scris   Guşă plăteşte poliţe mai vechi: Năstase îi
apare acum ca un om disperat care zgârie la porţile puterii  Asfaltangiul
Dorinel Umbrărescu şi-a folosit banii câştigaţi din contractele cu CNADR-ul
pentru a cumpăra o bancă: ATE Bank România  Week-end-ul are cod roşu:
se desfăşoară Congresul PSD. Deocamdată, la preşedinţie candidează doi as-
piranţi: Ponta şi Andrei. Cine e Andrei? Până la urmă n-a mai fost nici un An-
drei. A fost doar un Victor, victorios într-o competiţie fără contracandidaţi
 Congresul PSD a fost destul de liniar. Adică fără surprize: cine trebuia să
câştige a câştigat. Cine nu, nu  Fulminanta ascensiune a Gabrielei Vrânceanu
Firea Pandele nu mai poate fi oprită. De când s-a măritat cu primarul de la Vo-
luntari, totul i-a ieşit din prima: şi parlamentar, şi şefă la PSD Ilfov şi acum în
conducerea partidului – fără vechime şi experienţă  Singurele surprize ale
alegerilor: retragerea lui Constantin Nicolescu, după o discuţie între patru ochi
cu Ponta, şi noua înfrângere a lui Nicuşor Constantinescu în faţa lui Marian
Oprişan  “Tânăra Gardă” a lui Ponta s-a impus: Şova, Negoiţă, Bănicioiu,
Corlăţean sunt pe cai (prea) mari  Prezent la Congres, Oprescu s-a ales cu
o decizie de coabitare între el şi primarii pesediştii de sector  S-au clarificat
lucrurile şi în legătură cu europarlamentarele: PSD şi PNL vor candida cu liste
separate  Iliescu îşi păstrează funcţia de preşedinte de onoare, dobândită în
2010, după răsturnarea dictatorului Geoană  Ceea ce a stârnit admiraţia
Elenei Udrea care a constatat că PSD poate da lecţii pentru modul în care-şi
onorează preşedinţii  Ministrul Transporturilor Fenechiu a recunoscut că
n-a mai mers cu trenul de vreo cinci ani  Fetele noastre de la gimnastică au
reuşit să ia un nou mănunchi de medalii la Europenele de la Moscova
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Săptămâna 17
(22 – 28 aprilie) 

 Sentinţă în procesul de corupţie în care au fost implicaţi fostul senator
Voicu, magistratul Costiniu şi oamenii de afaceri Marius Locic şi Costel
Căşuneanu. Voicu şi Locic vor merge la puşcărie pentru 7 şi 4 ani. Costiniu şi
Căşuneanu au fost condamnaţi cu suspendare. Voicu va fi încarcerat după ce
va fi externat din spital  Prima etapă de înscriere pentru clasa pregătitoare
s-a încheiat. Cea mai căutată şcoală din Capitală e Colegiul Dante Alighieri
 Fratele asasinului studentei japoneze s-a sinucis în penitenciar unde ispăşea
o condamnare pe viaţă.Familie bună  Blaga anunţă depunerea la CCR a
contestaţiei privind legea restituirii proprietăţilor  Urşii flămânzi din Co-
vasna au început să omoare ciobani  Antonescu nu vede cu ochi buni de-
clanşarea de către pesedişti a campaniei pentru europarlaţmentare. N-a fost
consultat nici de data asta de Ponta  Daniela Andreescu a fost declarată de
către Înalta Curte de Casaţie în conflict de interese, cum o găsise ANI
 Disidenţii din jurul lui Chiliman şi-au lansat şi o iniţiativă, „România libe-
rală”, pe care Antonescu a definit-o drept „politică de tomberon”. În stilul său
ezitant, Tăriceanu a renunţat în ultimul moment să participe la lansare, mai
exact când Antonescu a ameninţat cu excluderea din partid. Pe socrul lui Imre
nu poate însă să-l excludă, şeful SIE nemaifiind membru activ  Ponta l-a
schimbat pe Şerban Pop, şeful ANAF, cu Ştefan Deaconu. Tot fără ştirea lui
Ponta, dar cu acordul lui Chiţoiu. Noul şef e un amic de business al lui
Fenechiu  Veritabil bancher rătăcitor, Marinel Burduja are gânduri mari cu
banca pe care a cumpărat-o asfaltangiul Umbrărescu  Patriciu îşi recunoaşte
erorile: numirea tutungiului Peter Imre la şefia Holdingului Adevărul a fost o
greşeală. Una de milioane de euro!  Pe principiul promovării lupului la ad-
ministraţia stânei, Ponta vrea să-l numească (cu acordul lui Antonescu) pe Dan
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Radu Ruşanu la comanda Autorităţii de Supraveghere Financiară  Preşe-
dinţia dezminte viguros zvonul lansat de RTV că Băsescu ar urma să devină
secretar general NATO la anul. Preşedintele nu numai că nu candidează, dar
nici nu i-a făcut cineva o astfel de invitaţie  Morar e bun de plată: 25.000
lei trebuie să achite DNA avocatei Gabriela Ghiţă, pe care a declarat-o vinovată
înainte de a fi judecată, într-un comunicat de presă  Marţi a fost o zi aproape
liberă pentru români: unul din vreo zece şi-a serbat ziua onomastică. Şi nu prin
muncă  Catedrala Mântuirii Neamului (şi a... bugetului) va întrece în măreţie
şi splendoare Casa Poporului! Ceauşescu cel ateu se răsuceşte, probabil, în
mormânt...  Sucursala Bank of Cyprus trece sub controlul BNR. Mai rămâne
însă închisă o zi. Pentru fraieri. Şmecherii au acces non-stop la retragerea bani-
lor  Dom’Bebe Ionescu, cuscrul preşedintelui, un vajnic sugar la ugerul
bugetului, şi-a retras candidatura din Consiliul de Administraţie al PETROM.
A simţit, probabil, că nu se mai bucură de popularitatea necesară  Urmărit
penal pentru subminarea economiei naţionale, Corin Cindrea a fost găsit numai
bun pentru a asigura managementul privat al ROMGAZ  Fostul senator
Cătălin Voicu a ajuns la penitenciarul Rahova cu targa... Sărbători la rând
pentru preşedintele liberal: după ce luni a omagiat evenimentul pisicii sale,
care a născut pui vii, marţi, după terminarea programului, s-a omagiat pe el în-
suşi! Pentru că-l mai cheamă şi George  Culmea neruşinării: PDL a depus
moţiunea „Companiile de stat sub guvernarea USL. Management privat sau
cumetrii de partid?” Păi, cine altcineva decât ei au inventat cumetriile astea?
 Antonescu se desparte „cu durere” de Ruşanu, care pleacă să ducă greul
Autorităţii pentru Supraveghere Financiară. Este o exemplară ilustrare a
proverbului „omul potrivit la locul potrivit” în varianta „lupul paznic la stână”
 TAROM nu face măgăria pe care o fac alte companii, de a taxa şi bagajele
de cală. La ai noştri sunt gratuite, dacă au sub 23 kg  Ponta îşi mai bate joc
încă odată de şefii din companiile energetice şi de salariile lor enorme. Ce-am
mai râs aflând cât câştigă băieţii ăştia deştepţi!  Ministrul Agriculturii de
acum, ca şi toţi cei de până la el, crede că produsele alimentare n-ar trebui să
se scumpească înainte de Paşte. Doar că ele, preţurile, nu ţin cont de părerea
miniştrilor  Preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa a demisionat. După o dis-
cuţie între patru ochi şi urechi cu Ponta. Nu se cunoaşte (încă) motivul  În
colecţia de maşini a preşedintelui Băsescu a intrat şi un Ford B-MAX, luat de
pe linia de montaj de la Craiova. Acesta se adaugă Loganului şi Dusterului,
achiziţionate în acelaşi mod  Maria Grapini a cam isprăvit cu problemele
de acasă, aşa că se duce niţel până în India. În documentare  Ofensivă ANI:
cad sub tăvălugul cercetătorilor declaraţiilor de avere, capete celebre: Nicuşor
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Constantinescu, Marian Vanghelie, Florin Popescu, Aristotel Căncescu. Ba
chiar şi neamţul Johannis... Ca să nu mai vorbim de europarlamentarul Stolo-
jan, care uită de nişte dividende... Premierul Ponta a participat la lucrările
Adunării Parlamentare a Consiliul European – prima instituţie europeană care
ne-a admis în 1991, după ce s-a mai uitat isprava mineriadei. Momentul res-
pectiv a fost marcat prin prezenţa lui Adrian Năstase, pe atunci ministru de Ex-
terne  BNR a reuşit, în sfârşit, să salveze banii depunătorilor la sucursala
Bank of Cyprus  Înalta Curte a amânat din nou judecarea dosarului lui Şer-
ban Brădişteanu, acuzat de „favorizarea infractorului” Năstase. A făcut greşeala
să-l trateze pe acesta după tentativa de suicid  Kazahstanul ne arată strategia
folosită pentru a scăpa de criza mondială...  „Personalitatea anului” în ma-
terie de energie a ieşit, din jobenul Galei Romanian Energy Awards, taman
Remus Borza, cel care încasează potul cel mare al insolvenţei Hidroelectrica
 Scena politică e zguduită de demisia din PDL a lui Valerian Vreme. Cum
„cine e Vreme ăsta”? A fost ministru la Telecomunicaţii, dar n-a lăsat nici o
urmă  S-a hotărât: marele maestru al combinaţiilor financiare, Dan Radu
Ruşanu va fi naşul Autorităţii pentru Supraveghere Financiară. Şi-a tras din
prima o leafă la nivel de BNR, ca să nu-i iasă vorbe  Mark Gitenstein nu se
lasă: trage cu dinţii să intre în conducerea Fondului Proprietatea. Deocamdată
e doar membru interimar  Ca să nu se plictisească, Băsescu reactivează
Comisia prezidenţială pe agricultură, cu Valeriu Steriu în frunte  Încă o
demisie din PDL: consilierul prezidenţial Gabriel Berca, fost ministru de In-
terne în guvernul-fantomă Ungureanu  Mercedes Benz vine în România şi
investeşte la Sebeş 300 milioane de euro  Asociaţia Magistraţilor îi cere lui
Băsescu să-l revoce pe Morar de la Curtea Constituţională, pentru motive de
incompetenţă  Berlinul îi taxează pe turişti: le ia câte 5 euro! Noi am putea
să-i premiem cu câte 5 euro pe cei care vin  O nouă năstruşnicie conserva-
toare: Lia Ardelean vrea ca bunicilor care îngrijesc nepoţi să li se acorde o in-
demnizaţie. De unde? Face partidul rost de bani?  Adrian Năstase îşi
lansează, la Fundaţia Titulescu, primele cărţi de când se află în libertate
 Sondaj CCSB: dacă duminică s-ar vota, USL ar lua 67% din voturi. ADA
lui Ungureanu şi compania n-ar lua nici măcar 1%!  Ponta anunţă pe Face-
book ştirile bune: Daimler vine în România cu o investiţie de 300 milioane
euro! Cele rele le dă Antena 3  Google lansează o versiune românească a
YouTube!  La Bank of Cyprus operaţiunile se reiau peste încă o zi. De-
pozitele sale vor fi preluate de Marfin Bank  Peter Imre s-a dus cu portăreii
la Snagov ca să-l execute silit pe prietenul său, Dinu Patriciu. Nici o faptă bună
nu rămâne nepedepsită!  Am trăit s-o vedem şi pe asta: de la Bucureşti la
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Constanţa se poate ajunge în două ore! Nu cu maşina, ci cu trenul. Minune
mare!  Încă un primar umflat pentru mită: Emilian Frâncu, din Râmnicu
Vâlcea  Judecătorul Toni Neacşu, membru CSM, este trimis în judecată
pentru abuz în serviciu şi uz de fals. A încasat banii pentru 48 de zile în care a
lipsit de la serviciu  Preşedintele Consiliului European, Van Rompuy, în
vizită la Bucureşti, promite că va „lucra” pentru aderarea României la Schen-
gen  Corlăţean a fost în Azerbaidjan, unde s-a întâlnit cu preşedintele Ilham
Alyiev  Primarul de la Rm. Vâlcea a fost reţinut pentru 29 de zile pentru
luare de mită: Emilian Frâncu este un demn continuator al lui Mircta Gutău,
alt primar din Rm Vâlcea, care a fost condamnat la 3 ani închisoare pentru
aceeaşi culpă. Tradiţii serioase în urbea Oltchim-ului  Un milion şi jumătate
de români au fost în sărbătoare de Florii. Norocul statului că sărbătoarea cade
mereu într-o zi liberă...  Năstase recunoaşte că există o anumită presiune în
PSD pentru a merge cu un candidat propriu la preşedinţie, situaţie în care ar
trebui să cedeze PNL funcţia de premier  Băsescu îşi face datoria de preşe-
dinte transmiţând felicitări tuturor românilor cu nume de flori, indiferent că-i
cheamă Viorel (Ponta) sau Crin (Antonescu)  Vocea PNL-ului, Chiţoiu, ex-
primă ambiţia partidului: în 2018 să ajungă la putere „prin ei înşişi”  Fi-
nanţele României se află în mâinile “naşului” Ruşanu – descoperă cu
surprindere moderata societatea civilă. Noul şef al Autorităţii de Supraveghere
Fiscală este naşul lui Chiţoiu, ministrul Finanţelor, al lui Deaconu, noul şef al
ANAF şi al lui Fenechiu, ministrul Transporturilor!

Săptămâna 18
(29 aprilie  – 5 mai)

 S-au afişat listele cu elevii înscrişi în clasa pregătitoare şi clasa I-a. Cea
de-a doua etapă va începe pe 7 mai  Baia Griviţa, înfiinţată de Regina Maria
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şi inaugurată în 1897, va fi readusă la viaţă de către Primăria Capitalei cu o in-
vestiţie de 700.000 euro  Un general de armată – Francisc Radici – a fost
audiat de anchetatori într-un dosar al unei grupări suspectate de furturi de
maşini  Obosiţi de cât au tras în ultima vreme, senatorii şi deputaţii intră
într-o vacanţă activă, urmând să “lucreze” prin circumscripţii  Se reia linia
turistică Bucharest City Tour cu autocare double deck  Mugur Isărescu
aşteaptă recunoştinţa depunătorilor de la Bank of Cyprus pentru care s-a bătut
ca un… leu, vreme de aproape o lună, ca aceştia să-şi poată primi înapoi de-
pozitele  Ministrul Niţă are de gând să interzică amplasarea bateriilor de
panouri solare pe terenuri agricole, unde trebuie recoltate cereale, nu waţi
 Madam “impozit forfetar”, ministreasa Grapini, anunţă că obsesia sa se va
aplica de la 1 iulie  Becali este mulţumit de sentinţa pe care a dat-o tribunalul
în procesul pe care i l-a intentat Dragoş Săvulescu, pe care l-a făcut homo-
sexual: 10.000 lei daune. Probabil că şi Săvulescu e mulţumit  Ministrul
Grapini are idei.Ultima este să aducă turişti din India. A şi fost pe acolo ca
să-i convingă  Zvonul despre posibilitatea ca Băsescu să devină secretar
general NATO este parţial fondat. Nu Băsescu, ci Geaonă trage sfori în acest
sens şi este posibil ca un roman sau un polonez (mai degrabă un polonez) să
ocupe în 2014 această funcţie  Ministrul Niţă anunţă că, în curând, energia
va deveni sector în sine, iar el va fi de(z)legat de Vosganian  Oprescu
promite bucureştenilor că din cei 64.000 de maidanezi actuali (număraţi de el),
până la sfârşitul mandatului său vor mai rămâne doar o treime. Se va reduce,
proporţional, şi numărul bucureştenilor muşcaţi!  Culmea ironiei: să te
cheme Ouatu şi să ai o astfel de voce, cu care să mai şi participi la Eurovision!
 Liberalii au intrat în panică: Antonescu a dispărut fără urme! S-a mai în-
tâmplat, dar (şi-)a revenit!  Curtea Constituţională vrea să reintroducă in-
sulta şi calomnia în Codul Penal: “Libertatea de exprimare nu poate fi înţeleasă
ca un drept absolut!”. Existenţa noastră va fi mai săracă în exprimare, dar
puşcăriile vor fi mai pline  Invitat de IPS Teodosie la slujba de Înviere,
Ponta i-a răspuns că-l va trimite pe tata-socru Sârbu, care are şi pregătire de
specialitate  Băsescu se dă înţelept: o reglementare şi un control asupra pre-
sei trebuie să vină din interiorul breslei. Care breaslă? B1TV sau Antena 3?
 Existenţa naţiei a fost grav ameninţată de atacul UE la adresa micului româ-
nesc! Vor să ni-l interzică! Cum vom putea supravieţui în asemenea condiţii?
Ţara e îngrozită, iar antieuropenismul se înteţeşte!  Gazprom şi MOL îşi
unesc forţele pentru exploatarea petrolului din România şi a consumatorilor
săi. Gazprom a deschis prima staţie din România, în timp ce MOL a ajuns la
134  Incendiu puternic în Centrul Vechi al Capitalei  Eveniment: s-a
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lansat oficial imnul staţiunii Mamaia, interpretat de Loredana şi Mazăre în cos-
tum de baie retro. Să vezi acum avalanşă de turişti!  Mazăre e în mână: a
făcut scandal, a acuzat că i s-a cerut mită şi a obţinut aprobarea PUZ-ului staţi-
unii Mamaia de către Comisia de Specialitate de la Ministerul Culturii!
 Omul de afaceri Samir Sprânceană a ajuns în arest pentru a ispăşi o con-
damnare de 5 ani închisoare  Nici lui Mugur Isărescu nu-i vine să creadă:
leul a atins în plină criză cipriotă, cel mai bun curs din ultimele 17 luni!
 Britanicii l-au desfiinţat pe candidatul nostru la Eurovision: “un cântăreţ
de restaurant surescitat cu o piesă groaznică!” Până să apară investitorii “se-
rioşi” interesaţi de Oltchim, se pare că a ajuns unul pentru REMIN Baia Mare.
Cel puţin aşa ne asigură Ponta  Vântu a fost eliberat din penitenciar şi pe-
trece Paştele în mijlocul familiei, aşteptând sentinţele din celelalte trei procese
aflate pe rol  Andrei Pleşu face, în sfârşit, un lucru util: promovează braga
românescă pe care o consideră mai bună decât cea bulgărească  Ministerul
Mediului anunţă că din 15 mai se vor emite 20.000 de tichete pentru Programul
Rabla 2013  Ponta ne tulbură minivacanţa de Paşte cu un anunţ important
pentru ţară: a ajuns la un acord cu Rompetrol în privinţa creanţei acestei com-
panii. Mai multe nu ne spune… 

Săptămâna 19
(06  – 12 mai) 

 Săptămâna începe cu trei cutremure în Vrancea care ne reamintesc cât de
fragilă este existenţa noastră pe acest pământ. Unii nu le-au simţit, fiind încă
anesteziaţi de „tratamentele” pascale  A început şi calvarul circulaţiei rutiere
spre casele celor care au sărbătorit Paştele la munte şi la mare  Săptămâna
începe şi cu o aniversare: împlinirea unui an de la intrarea în pâine a Guvernu-
lui Ponta 1. Un an de la debarcare „sărbătoreşte” şi Mihai Răzvan Ungureanu
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 Victor Ponta crede că a „reuşit o serie de lucruri importante”... Mai puţin
unele promisiuni electorale: reducerea TVA şi a CAS  Ca să dea o conotaţie
mai optimistă evenimentului, premierul anunţă că încep negocierile pentru con-
tractul autostrăzii Comarnic-Braşov. Ceea ce nu înseamnă că se vor şi perfecta
 Antonescu ţine cu casa: „Nu pot indica o zonă de activitate deficitară a
Guvernului”  Şi ca să fie cu noroc în noul an de guvernare, corpul de control
sesizează DNA în legătură cu neregulile de sute de milioane de la Complexul
Energetic Oltenia, de unde s-au înfruptat pedeliştii  Nu e pace sub măslinii
portocalii: Cristi Preda a ajuns să ia în calcul o autosuspendare din PDL.
Colegul Traian Ungureanu îl încurajează în acest sens  Impresionat de ac-
cidentele din trafic, lui Ponta îi vine o idee care-i va ridica multă lume în cap:
să se confişte maşinile cu care se comit infracţiunile pe legea circulaţiei. Ce
dacă Constituţia garantează proprietatea? O schimbăm!  La aniversarea
NATO, preşedintele Băsescu trânteşte una boacănă: cică guvernarea USL va
scoate ţara din Alianţa Nordatlantică! Asta tocmai când se vorbea de posibili-
tatea ca preşedintele nostru să devină secretar general!  Vine şi Mugur
Isărescu cu o veste bună în săptămâna luminată: va urma o perioadă de reduc-
ere a dobânzilor  În preajma aniversării regale, regina Ana s-a îmbolnăvit.
A călcat greşit şi şi-a luxat glezna  Ponta mai face o constatare: se pare că
românii apreciază faptul că nu se mai ciorovăieşte zi de zi cu preşedintele. Cel
puţin unii dintre ei....  Cezar Ouatu e „fericit” că reprezintă România la Eu-
rovision. Nu acelaşi lucru s-ar putea spune despre românii care-i prevăd un
eşec spectaculos  Statul plăteşte erorile lui Daniel Morar: 1,4 miliarde lei
(vechi) vor trebui plătiţi lui Liviu Ciupe, drept daune pentru abuzul comis de
procurorul Daniel Morar  Gigi Becali a mai fost amendat odată, cu 600 de
lei, pentru discriminarea femeilor cu sânii mari. Naturali!  Rompetrolul lui
Patriciu a pierdut procesul intentat statului român la Curtea de Arbitraj de la
Washington pentru că a fost reţinut de procurori în 2006  Spectacol de gală
la CSM: au început audierile candidaţilor la funcţiile de procurori şefi. Un nou
prilej de etalare a ignoranţei ce domneşte în domeniu  Isărescu susţine
încheierea unui nou acord cu FMI  Odată încheiată dezindustrializarea
României, la Ministerul Economiei Varujan Vosganian a deschis dezbaterile
din cadrul Strategiei de Reindustrializare în industria chimică şi petrochimică
 Moţiunea PDL intitulată „Companiile de stat în guvernarea USL” a avut
o soartă tristă: au susţinut-o doar 31 de parlamentari, nici măcar toţi pedeliştii
 Unitatea 2 Cernavodă a intrat în oprire planificată. Este ceva cu totul de-
osebit de obişnuitele opriri neplanificate  Senzaţie în lumea tabloidă: soţii
Prigoană s-au împăcat pentru a cincea oară. Ăştia sunt precum Coloana Infini-
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tului  Preşedintele Băsescu s-a întâlnit cu preşedintele Băncii Mondiale cu
două ore întârziere faţă de program, deoarece americano-coreanul a pierdut
avionul  Ana Birchall se remarcă cerând creşterea alocaţiei pentru copii.
Nu vine însă şi cu soluţia financiară  Ponta îl ia la mişto pe Flutur: ucigaşul
de găini se vrea şef de regiune!  Băsescu o ţine pe-a lui: termenul optim de
aderare la moneda EURO ar fi 2017. De ce? Pentru că Ponta a spus 2019!
 Năstruşnica propunere a lui Chiuariu l-a lăsat cu gura căscată până şi pe
Ponta: Curtea Constituţională ar trebui mutată din Bucureşti, pentru a-i feri pe
judecători de presiuni  Printre cei care au depus opţiuni pentru achiziţionarea
CFR Marfă se numără firme importante în spatele cărora sunt băieţi deştepţi
de-ai noştri: Cristi Burci, Adrian Thiess şi Philip Bloom, partenerul lui Baltazar,
cel condamnat în America pentru afaceri cu furnituri de război în Afganistan
 Vosganian se bagă în dispute pe tema euro, între preşedinte şi premier, con-
cluzionând rabinic că „nu vom intra în zona euro decât atunci când vom atinge
anumite standarde”. Rezon, monşer!  Borcea strigă cu vocea sugrumată la
procesul transferurilor din fotbal: „Sunt nevinovat!” Habar n-are că puşcăriile
sunt pline de nevinovaţi!  Se poate, deci: Radu Fotino, escrocul care a reven-
dicat cu acte false o mulţime de terenuri, între care şi cel pe care se construise
ansamblul ANL, a fost condamnat definitiv la 16 ani închisoare şi plata unor
despăgubiri. Cine e la rând?  Băsescu i-a retras lui Cătălin Voicu decoraţia
pe care i-o conferise Iliescu. Viaţa merge înainte şi vom vedea ce decoraţii
acordate de Băsescu vor fi retrase de următorul preşedinte  Fostul şef al
TAROM, Demetriade a revenit, fiind numit în Consiliul de Administraţie al
companiei. Tot veteranii... DNA se ţine tare: contestă achitarea soţilor Năs-
tase în dosarul Zambaccian  Preşedintele Curţii Constituţionale anunţă că
viitorul judecător român la CEDO va fi numit de Guvern. Ca să se potolească
sfada  Operaţia lui Bute a reuşit! În primul rând prin faptul că a scăpat din
meciul cu Pascal. E tot mai clar faptul că nu prea mai are curaj să intre în ring
 Ministrul Cazaciuc a transmis preşedintelui propunerile de procurori şefi.
Băsescu are minunata ocazie de a accepta ce a respins!  Ana Maria Brânză
a câştigat al optulea titlu de campioană naţională la scrimă, cu preţul a... două
degete, pe care şi le-a rupt în asaltul final. Ea zice că a meritat  Cioacă
n-are şanse să scape de arest. Instanţa i-a respins noua cerere de punere în li-
bertate  Cel mai bărbătesc partid – UDMR – şi-a făcut organizaţie de femei!
 Chiţoiu pariază pe USL: sută la sută că nu se destramă până în 2016!
 După ce-a fost dat afară în timpul lui Boc din cauza maşinilor de poliţie
Logan echipate de 60.000 de euro, chestorul Gheorghe Popa revine în prim
plan, ca adjunct al Inspectorului general al Poliţiei  Preşedintele Băncii
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Mondiale, coreano-americanul Kim (pe toţi coreeni îi cheamă Kim!) este ex-
trem de preocupat de soarta romilor, cărora le-a făcut şi o vizită  Solidar cu
copreşedintele, Antonescu sare în apărarea lui Ponta, demascând prezentările
tendenţioase ale acestuia ca „un căpcăun naţionalizator, mâncător de propri-
etăţi”. Nici vorbă de aşa ceva!  Pe unde se mai plimbă Corlăţean? În Suedia!
 Într-un deplin anonimat, duminică s-a sărbătorit „Ziua Tatălui”. A fost in-
ventată, bineînţeles, de un tată frustrat  Şova se mută cu cortul pe şantierul
autostrăzii Comarnic-Braşov, decis să o termine în 2016. Deocamdată, nici
măcar nu se ştie dacă contractul va fi câştigat de cineva  Până când va fi
gata, vom şti măcar că taxa se va putea plăti şi prin SMS. Cea mai grea pro-
blemă e rezolvată!  După toate belelele pe care le are, Ionuţ Negoiţă, ne-
fericitul patron al lui Dinamo, s-a trezit şi cu o amendă de 50.000 lei pentru
tulburările produse de suporterii „câinilor” la derby-ul cu Steaua  Ca
moşnegii morocănoşi din Muppets, Cezar Preda bodogăneşte: nici Antonescu
şi nici Ponta nu vort ajunge să ocupe funcţia de preşedinte! I-a spus lui cineva
 Nostalgic după cea mai importantă realizare a sa din precedentul mandat,
Nicolăescu vrea din nou să-i trimită pe români la analize. Ca să afle ceea ce
ştim deja?

Săptămâna 20
(13  – 19 mai)  

 Vorba unui reporter de la sport.to, referindu-se la terenurile de golf din Bal-
cic: acolo se află castelul Regiei Marina!  Primăria a găsit soluţia stârpirii
câinilor vagabonzi: cei care le dau de mâncare vor fi amendaţi!  Constantin
Niţă i-a oferit un scurt respiro lui Vosganian, deplasându-se tocmai până în
China, unde vrea să facă un târg: ei cu banii, noi cu proiectele. Deşi s-ar putea
ca chinezii să vrea invers  Decorarea lui Sorin Oprescu de către principesa
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Margareta cu ordinul Coroana României în grad de ofiţer, resuscitează
bănuielile că acesta ar fi fost ofiţer acoperit!  În ajun de plată a pensiilor,
lucrătorii Poştei Române au intrat în grevă. Poştaşii contestă procesul de re-
structurare  Şoc şi groază la PPDD: ditamai primvicepreşedintele partidului
este dat afară ca o măsea stricată. Motivul: a complotat cu PSD-ul în contra
intereselor partidului!  Vioiul şi vocalul preşedinte al CJ Harghita, Borboly
Csaba a fost reţinut de DNA pentru fapte de corupţie. Solicita 10% din valoarea
contractelor pe care le semna. Bine, dar asta a fost în 2010! – protestează Bor-
boly care nu înţelege de ce l-au luat abia acum  Şefii de la Jandarmerie care
au făcut angajări ilegale au fost condamnaţi cu suspendare  Un lider PPDD
zice că şi Tudor Barbu s-ar gândi să demisioneze, ştire contrazisă prompt de
fostul crainic de la TVR – OTV  Primăria face noi reguli pentru amplasarea
aparatelor de aer condiţionat pe faţadele clădirilor. Cele viitoare. Ce se întâmplă
cu cele montate deja?  După o scurtă aventură, Remus Cernea şi-a dat
demisia din PSD. Motivul: iniţiativele sale cu căsătoriile homosexuale şi cu
tăierea bisericii de la finanţări n-au fost bine primite. Ba din contră  Sena-
torul Olosz Gergely de la UDMR şi-a dat demisia din parlament. Nu vrea ca
DNA-ul să aresteze un parlamentar  Lui Dobriţoiu şi celorlalţi generali
prinşi cu mâţa-n sac în dosarul împroprietăririi cu case ieftine de la stat li s-a
pus sechestru pe averi  Primăria speră să scoată bani buni din amenzile pe
care le va da proprietarilor care nu plantează gazon pe terenurile pe care le
deţin  Adrian Năstase dă în judecată Inspecţia de Stat în Construcţii. Pe
motiv că i-ar fi stricat imaginea. Ceea ce chiar s-a întâmplat  Scandal în
USL: liberalii din Comisia “Bârsan” au demisionat acuzând blocarea lucrărilor
de către pesediştii lui Sârbu  Constantin Gură de Aur al PC-ului îşi dă cu
părerea: la europarlamentare, conservatorii vor merge separat. Nu că le-ar
place… Traian Băsescu a semnat un braţ de decrete, între care şi acela care
prevede că studiile medicale în SUA vor fi echivalate  Suntem pe locul trei
în Belgia! La… infracţiuni! Ne “bat” marocanii şi algerienii  Turcia şi-a
plătit datoriile către FMI şi se bucură. N-ar trebui. Şi Ceauşescu le-a plătit, în
1989 şi ştim ce-a urmat  Altă belea pe capul lui Irinel Columbeanu: CNSAS-
ul l-a descoperit că a fost informator al Securităţii! Dacă nu-l mânca să can-
dideze la Primăria Capitalei, scăpa. Aşa, va ajunge în Justiţie pentru fals în
declaraţii  Radu Mazăre e în vizorul DNA: procurorii se întreabă de unde a
plătit el 40.000 euro pentru videoclipul de promovare al staţiunii Mamaia, în
care a jucat rol principal de salvamar?  Privatizarea CFR Marfă a eşuat, deşi
candidaţii erau “serioşi”. Mai ales GFR-ul… Voronin îl acuză pe Băsescu
că dă în fiecare seară telefoane liderilor de la Chişinău, afumat fiind. Băsescu
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râde şi spune că nu se poate supăra pe el: i-a umplut doar crama de la
Cotroceni!  Surprinzător, Boc nu e tentat de Partidul Mişcarea Populară.
Rămâne la prima dragoste  După ce că şi-aşa o ducea rău cu banii, FRF-ul
lui Naşu’Sandu a fost amendat de FIFA cu 20.000 de franci pentru tulburările
provocate de fanii români la meciul cu Olanda  Ca românul imparţial, Bă-
sescu mai întâi i-a respins pe candidaţii la funcţiile de şefi de Parchete, după
care i-a avizat  În mână fiind, a promulgat şi legea de accelerare a restitui-
rilor  Pentru că a fost băiat cuminte şi a respectat regulile coabitării, Băsescu
a decis să-l trimită pe Ponta la reuniunea Consiliului European. Cu mandat în
regulă  După ce i-a confirmat pe procurori, preşedintele i-a dat sarcini lui
Niţu: să afle cine a tras în noi în ’22!  Consilierul prezidenţial Berca apre-
ciază că Partidul Popular va apărea foarte repede. Ştie el ce ştie… Îngrijoraţi
că Poşta va intra în grevă, nişte hoţi din Piaţa Neamţ s-au grăbit să dea lovitura,
jefuind o maşină poştală neblindată  Funeriu şi Vreme au fost chemaţi la
DNA să dea socoteală de mânăria prin care au decis de capul lor să cumpere,
în loc să închirieze licenţe Microsoft pentru Educaţie  S-a înfiinţat Oficiul
Naţional pentru Jocuri de Noroc. Unul pentru jocuri inteligente nu e necesar…
 Antonescu e ferm: cine mai încalcă protocolul USL părăseşte partidul! Nu
e limpede dacă Roşca Stănescu se plasează înainte sau după avertisment
 Premierul i-a cerut ca până luni să-l dea afară, dacă vrea ca USL-ul să
rămână în picioare  Haşotti îi găseşte senatorului Roşca o scuză: a acţionat
ca un jurnalist!  Iar Quintus constată că a devenit senator prea repede…
 Concluzia lui Johannis este că USL a devenit tot mai vulnerabilă
 Judecătoarea constituţională Iulia Motoc recunoaşte că nu era potrivită pen-
tru CC. În schimb, funcţia de judecător European i s-ar potrivi ca o mănuşă
 Cezar Ouatu s-a calificat în finala EUROVISION. Evoluţia sa a făcut-o pe
prezentatoare să constate că în spatele fiecărui bărbat stă (o voce) de femeie!
 Danemarca susţine aderarea noastră la Schengen. Pentru noi importanţi
sunt cei care nu ne susţin!  Mittal a discutat cu Ponta viitorul Combinatului
de la Galaţi. Sindromul Oltchim – Mechel – Remin ameninţă să lase pe drumuri
alte câteva mii de oameni dacă nu se găseşte o soluţie de a ieftini curentul.
Chinezii îl aşteaptă pe indian cu braţele deschise  Tranzacţiile imobiliare
au început să se dezgheţe. În Capitală, în primele patru luni au crescut cu 32%
 Victor Ponta e optimist: Oltchim poate fi salvat! Dar nu cu oameni cu tot!
 Ca să mai stingă ceva din amărăciunea provocată de prezentarea sa într-un
show de televiziune francez drept cerşetor, lui Cristian Mungiu i s-a acordat
titlul de Ofiţer al Ordinului Artelor şi Literelor, de către guvernul francez
 Deşi Antonescu nu excludea ruperea USL, lucrurile s-au terminat la reuni-
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unea tineretului liberal la care cei doi copreşedinţi au participat, surprinzător,
„şold la şold”, lăsând pe luni declaraţiile oficiale  Tulburare mare în toată
România: jurnalistul Mircea Marian a fost agresat pentru opiniile sale! Pe
stradă, de un telespectator. A dat până şi premierul un comunicat că nu e de
acord, deşi probabil că nu-i părea prea rău  Licitaţia pentru Blue Air a fost
câştigată de fostul director Gheorghe Răcaru, pentru 30 de milioane euro
 Într-un gest de extraordinară generozitate, George Copos cedează gratuit
suporterilor Rapidului toate datoriile clubului  Domnu’ Dan are (pre)viziuni:
îl vede pe Ponta preşedinte şi pe Băsescu premier. El nu se prea vede  Pentru
simţitorul Dragnea, criza la vârf a USL a fost „nişte zile foarte triste”  Un
procuror, Vasile Şelaru, este pe cale să ajungă judecător la Înalta Curte fără a
fi judecat vreun dosar în viaţa sa. Da’ parcă Zegrean a judecat, şi asta nu l-a
împiedicat pe Băsescu să-l facă şef la Curtea Constituţională  Ministrul
Muncii, Mariana Câmpeanu se plânge că nu e consultată de premier şi de
colegi. Nici măcar de ministrul Sănătăţii! Tradiţie la Buftea: prim-procurorul
Lora Contantinescu a fost reţinută pentru trafic de influenţă, la fel ca fostul ei
şef, în urmă cu doi ani! Noroc sau ghinion? Cezar Ouatu, candidatul nostru
la Eurovision s-a clasat pe locul 13...  După doar o săptămână de la numire,
prefectul de Teleorman (judeţul lui Dragnea) a fost demis!  Eroii noştri mil-
itari de pe câmpurile de bătălie îndepărtate, au ghinion: dacă nu beau insecti-
cide, fac accidente de circulaţie! Patru „scorpioni galbeni” şi-au spart capetele
când un cauciuc al vechiculului în care se aflau a făcut explozie!  Mircea
Diaconu crede că Roşca Stănescu nu are destulă experienţă politică. Cum are el...

Săptămâna 21

(20  – 26 mai)

 Se cam lămureşte pe tăcute diferendul care ameninţă să rupă alianţa USL
“Rămâne cum am stabilit” : inclusiv SRS în PNL  Dacia a înregistrat a
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doua cea mai mare creştere din Europa, după SEAT! Românii sunt pe cale să
producă mai multe maşini decât Italia!  Marele Premiu la 6 din 49 nu a mai
fost câştigat de 6 luni. Interesul creşte cu fiecare tragere care reportează premiul
 Zi fierbinte pentru „oamenii din fotbal”: aşteaptă cu sufletul la gură ver-
dictul instanţei, care-i poate trimite pentru ani lungi la puşcărie  Până una-
alta, la puşcărie merge Gigi Becali. Presimţind el ceva, a încercat duminică
seara să o şteargă în Israel, mai aproape de Dumnezeu. Dar s-au interpus băieţii
de la SRI care nu l-au lăsat să se urce în avion. Pe motiv că i s-a mai deschis
un dosar  Distrus, oierul-parlamentar ar face orice ca să scape, inclusiv să
se milogească la Băsescu ca să-l graţieze  „Oamenii de fotbal” scapă: in-
stanţa a decis să întoarcă procesul la Curtea de Apel, ferindu-se să dea un ver-
dict controversat  Dacă la începutul crizei, România datora străinilor 72
miliarde de euro, acum a atins suta. De miliarde  După şedinţa PSD, Ponta
a anunţat că protocolul USL ar trebui rediscutat  Inteligentul Chiţoiu a ajuns
la concluzia că Niţă face declaraţii „idioate”  Zdrobiţi de ghinionul patronu-
lui, jucătorii Stelei au anulat petrecerea dedicată câştigării campionatului
 Bute declară că nu va renunţa la box în următorii trei ani. Chiar dacă nu va
mai susţine vreun meci... Sesizat de Neamţu şi Papahagi, Parchetul a dat
NUP în dosarul de plagiat al lui Ponta  PPDD se destramă văzând cu ochii:
cinci parlamentari au părăsit formaţiunea într-o singură zi!  Halterofilul
Nicu Vlad a ajuns primvicepreşedinte al Federaţiei Internaţionale  Ponta a
plecat la Bruxelles pentru prima dată cu mandat din partea preşedintelui. S-a
mai dus  odată, dar nu l-au primit la lucrările Consiliului  Remus Cernea,
dezamăgit că pesediştii nu-i apreciază iniţiativele (precum cea cu căsătoriile
homosexuale) şi-a anunţat plecarea din partid  Băsescu i-a rechemat pe
ambasadorii din Rusia, SUA şi Israel  Parlamentarii au respins într-o veselie
Constituţia propusă de Băsescu  Spre deosebire de Ponta, Antonescu nu
crede că protocolul USL are nevoie de renegociere  Ponta s-a întors de la
Bruxelles cu o veste bună: UE încurajează explorările şi utilizarea gazelor de
şist!  Ministrul Grapini mai vine cu o idee: introducerea într-un circuit tu-
ristic a vechilor forturi, adandonate, ale Bucureştiului  Elena Băsescu este
preocupată, mai nou, de elaborarea unui cod de conduită pentru mass media
 Ca tacâmul să fie complet pentru Copos, Rapidul este exclus din com-
petiţiile europene pentru trei ani   Senatul a respins un proiect de lege de
amnistiere a pedepselor cu închisoare de până la şase ani, propus de Mădălin
Voicu şi Nicolae Păun  Schimbări de proprietar la Realitatea TV: Elan
Schwarzenberg anunţă că Guşă nu mai este proprietarul mărcilor  Şi-a
anunţat vizita în România secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen.
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În toiul speculaţiilor legate de faptul că succesorul său ar putea fi un român.
Până una-alta, un român – Sorin Ducaru – a fost numit asistent al secretarului
general  Liber la şpagă: contractele cu statul vor fi acordate direct, fără lic-
itaţii, în limita a 124.000 euro  Vlad Moisescu şi alţi zece protestanţi au fost
excluşi din PNL. Nu şi Chiliman care şi-ar dori acest lucru, pentru că altminteri
ar trebui să renunţe şi la funcţia de primar  Monica Macovei califică de-
claraţia de simpatie a lui Ponta faţă de Becali, drept atac la adresa justiţiei.
Ponta o califică pe Macovei drept „dusă cu sorcova”  „Livache” Negoiţă,
cel plecat cu coada între picioare din primăria Sectorului 3, nu exclude o intrare
în competiţia pentru candidatura la preşedinţie. Vrabia mălai visează!
 Roşca nu se astâmpără: zice că „coabitarea Ponta-Băsescu e foarte toxică!”
Pentru cine?  Datoare-vândută, TVR cumpără 140 de autoturisme noi
 „Conducerea” Stelei, formată din Meme şi Reghe l-a vizitat pe Gigi la peni-
tenciar  Ponta dă de veste: referendumul pentru modificarea Constituţiei –
cel mai târziu la sfârşitul lui Octombrie  Dezastru în Capitală: o furtună is-
cată din senin a doborât 78 de copaci, iar 18 persoane au ajuns la spital   La
Miercurea-Ciuc se desfăşoară cel de-al 11-lea Congres al UDMR  “Reali-
tatea” - uite-o, nu e! După ce Elan Schwartzenberg a anunţat că mărcile “Re-
alitatea” au reintrat în posesia sa, lăsându-l pe Guşă cu buzele umflate, lovitură
de teatru: instanţa de judecată suspendă tranzacţia!  Roşca Stănescu e opti-
mist: când îi va trece supărarea, Ponta îi va cere scuze!  Băsescu n-a vrut să
răspundă presei la întrebarea dacă-l va graţia pe Becali. A zis doar “Lasă!” Ce
poate să însemne asta doar el ştie  Furtuna din Capitală a făcut o victimă: o
femeie lovită de un panou publicitar a murit la spital  Vanghelie e tot mai
fascinat de Băsescu: “Este inteligent, abil. Ştie să facă politică!” Adică cine nu
e nici inteligent, nici abil, şi nici nu ştie să facă politică?  Congresul UDMR
s-a transformat într-un poligon de tir pentru liderii USL care şi-au aruncat săgeţi
otrăvite, spre deliciul asistenţei  A fost şi prilejul, pentru Ponta, de a-i mustra
pe unguri că n-au vrut să lase, în 2010, PDL-ul şi să meargă cu ei. Asta a şi
fost pricina pentru care n-au fost primiţi în alianţa de guvernare  În sfârşit,
Kelemen Hunor a înţeles un lucru: că articolul 1 din Constituţie nu este nego-
ciabil şi că nu mai are nici un rost ca UDMR să insiste  Primul beneficiar
al programului “Rabla” este MAI, care cumpără 150 de Duster  Luni,   Dele-
gaţia Permanentă a PNL va lua în discuţie şi “cazul Chiliman”. Adică nu-l vor
da afară nici de data asta. Nu ştie bietul om ce să mai facă ca să-i convingă
 Sărbătoare în PDL: cei care au mai rămas au aniversat, cu mici şi bere, îm-
plinirea a 20 de ani de la constituirea Partidului Democrat. În 1993, Petre
Roman a cumpărat, de la un domn Vişinescu, marca “P.D.” pentru a înlocui şi-
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fonatul FSN  La ce meci au făcut Froch şi Kessler, nu-l vedeam deloc făcând
faţă pe Bute al nostru. Aventura lui s-a cam terminat la Nottingam  Gata!
Bechtel a plecat şi ne-a lăsat 52 km de autostradă utilizabili parţial, care ne-au
costat 1,3 miliarde de dolari. Este afacerea secolului pentru România!  Şeful
NATO, Rassmusen, consideră că soldaţii români au avut un aport crucial în
Afganistan. Chiar dacă actele de eroism au fost înregistrate în accidente de cir-
culaţie  Deşi Rassmusen n-a vrut să dea nume, e limpede că o candidatură
românească la şefia NATO a căzut odată cu numirea lui Ducaru în funcţia de
asistent. Geoană trebuie să se resemneze şi să caute altceva    Mişcarea Pop-
ulară se mişcă: vrea să devină partid!  Oprescu a fost în Danemarca unde a
pus la cale un parteneriat cu primarul din Copenhaga pentru crearea în Bu-
cureşti a pistelor pentru biciclişti  Dan Petrescu a ratat, în ultimul moment,
calificarea în Europa League cu Dinamo. Moscova. Poate că reuşeşte cu Di-
namo Bucureşti.

Săptămâna 22
(27 mai – 2 iunie)

 Săptămâna a început cu o nouă porţie de excluderi din PNL. După cei
„nouă, cu Moisescu zece” de săptămâna trecută a venit rândul „greilor”: Chili-
man şi Tuşa. Tăriceanu e încă preţios pentru a fi aruncat peste bord  După
doar o săptămână de puşcărie Becali iese. Ca să se prezinte în faţa judecătorilor,
în recursul Dosarului „Valiza”. De data asta, berbecul machedon s-au făcut
mieluşel, cerând clemenţă instanţei  Patronul Stelei riscă patru ani de
puşcărie în acest dosar. Mai mult decât în condamnarea pe care o are deja, iar
legea zice că se execută cea mai mare  Doar 8 voturi în favoarea sa şi îm-
potriva excluderii a avut „reformatorul” Chiliman, după 24 de ani petrecuţi în
acelaşi partid  Dan Şova a semnat la Palatul Victoria acordul investiţional
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între guvern şi constructorul german de maşini Daimler  Nu-i pace sub măs-
linii Cotrocenilor: Neamţu îl atacă pe Lăzăroiu cu o întrebare: „Oare consilierii
lui Obama o freacă pe Facebook 24/24?” Cine poate să ştie... Gigi a  căpătat
un răgaz până pe 4 iunie când va afla sentinţa în Dosarul Valiza  Antonescu:
„Chiliman nu e în stare să memoreze nici două fraze!” Dar nu de asta l-a dat
afară, ci pentru „penibil”. Păi, dacă ăsta e un criteriu, rămân toate partidele
fără membri  Cristian Pârvulescu, promotorul uninominalului, aflat acum
la volanul Forumului Constituţional, crede că de data aceasta vom avea parte
de o revizuire profundă a Constituţiei. A doua în mai puţin de 15 ani! Cum or
fi trăind americanii cu aceeaşi Constituţie de 200 de ani? Doar cu câteva amen-
damente?  Guvernul lucrează, nu stă: a decis să mai înfiinţeze o Autoritate:
pentru autostrăzi. Avem deja prea multe  A sosit în vizită fostul ambasador
american de la finele mileniului trecut, James Rosapepe, prietenul lui Clinton.
Acum e senator  Ministrul Sănătăţii s-a trezit cu conturile blocate de o firmă
austriacă rămasă neplătită pentru un contract de pe vremea lui Boc  Pudica
Monica Macovei dă în vileag „propunerea ruşinoasă” făcută de guvernul Ponta
la Curtea Europeană de Conturi: numirea unui candidat nepotrivit! Nu e chiar
ceea ce v-aţi fi aşteptat  Becali îi reproşează preşedintelui Completului de
judecată, Livia Stanciu, farmecul personal: „Îi vrăjiţi pe avocaţi, nu ştiu ce le
faceţi că uită să mă apere!”  Printre multe alte dezamăgiri pe care i le-a
pricinuit PNL-ul, Tăriceanu mai are parte de una: a fost abandonată propunerea
privind trecerea la o republică parlamentară!  Costică Nicolescu, şeful CJ
Argeş a reuşit să nu i se mai facă rău la termenul de judecată al unuia dintre
procesele sale, în care a fost condamnat la un an cu suspendare, pentru luare
de mită! Păi, chiar că e reconfortantă o astfel de sentinţă!  Oprescu mai vrea
un pasaj subteran, pe Edgar Quinet, ca să poată lichida parcările din zona cen-
trală  Ilie Năstase s-a hotărât: se însoară! Doar pentru a treia oară, cu Brigitte
Sfăt. Tăriceanu îi simte deja în ceafă răsuflarea fierbinte  Alianţa milogilor,
DA, dintre Forţa Civică şi PNŢCD a fost respinsă de către Tribunalul Bu-
cureşti, pe motiv că o plagiază pe cea din 2004  Ce a mai rămas din PPDD
(care pierde aproape zilnic parlamentari) a ieşit din letargie şi a făcut o pro-
punere destul de ruşinoasă: abrogarea taxei radio tv! Dacă OTV nu mai e, nimic
nu e!  Numit de Ponta la conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănă-
tate, Doru Bădescu a fost avansat de Băsescu la gradul de chestor de Poliţie
(un fel de general). Trăiască coabitarea – o laudă până şi Dan Voiculescu
 Şefa Comisiei de Evaluare de la Prahova, cea care îi aducea de acasă pe
şchiopi şi orbi să vadă dacă nu le-a crescut piciorul sau le-a revenit vederea, a
fost prinsă cu mita-n sac şi săltată de procurori  Sorin Oprescu încearcă o
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mişcare revoluţionară: expropierea celor care nu-şi îngrijesc imobilele. Ce te
faci însă cu Constituţia, care garantează proprietatea, indiferent dacă e îngrijită
sau nu?  Reţeta românească: cum să faci scrum milioane de euro? Simplu:
dând foc unor pânze ale unor pictori celebri. S-a întâmplat la Măcin, unde in-
vestigatorii au depistat cenuşă de o astfel de provenienţă, în casa unuia dintre
autorii furtului de tablouri din Olanda  La fel ca şi Gigi, Domnu’Dan a trecut
şi el la faza umilă: a implorat CNA-ul să-i dea drumul la post, cu promisiunea
că nu mai face ce-a făcut!  Ponta a pus gând rău salariilor exorbitante ale
şefilor companiilor de stat. Vrea să-i reducă la maxim de şase ori salariul
mediu, indiferent în câte procese va fi târât statul!  Onestul Videanu se gân-
deşte serios că până în 2016 lumea îi va uita isprăvile şi va putea să candideze
la funcţia de Primar General. Doar dacă nu-i va face concurenţă Băsescu...
 Şefii de la TVR au discutat la Parlament ideea de a face din TVR3 un post
pentru sate. Dacă Săftoiu se gândea mai bine, nu desfiinţa TVR Cultural, în
favoarea unui „mort”  S-a inaugurat tronsonul de autostradă Simeria-
Orăştie, un fel de nicăieri-spre-nicăieri. A doua oară, căci s-a mai inaugurat
odată în decembrie  De ce nu poate să doarmă Monica Macovei? Pentru că
Moldova nu are un guvern stabil!  Ponta o îmbărbătează pe Rovana Plumb
şi o îndeamnă să se ţină tare în faţa detractorilor gazelor de şist. Şi să nu dea
nici un pas înapoi  Ministrul Maria Grapini participă la orice. Chiar şi la o
Gală a Excelenţei la Feminin. Tocmai la Cluj!  Avem cei mai ieftini ucigaşi
profesionişti. Cei doi români care au asasinat un cuplu de olandezi în Spania,
au primit de la comanditar câte o mie de euro  Mare bucurie mare la Guvern:
Şova a anunţat că gata, am scăpat de Bechtel. Şi ne-a costat doar 37 milioane
de euro! A negociat dur cu maica-sa, care reprezintă (juridic) Bechtel  Cos-
toiu şi Pricopie – aceşti Chip şi Dale ai Educaţiei şi Cercetării!  Atac la
libertatea presei? Alexandrescu George Sorin, director general al ANTENA
TV GROUP, este cercetat de procurori pentru şantaj!  Năstase s-ar fi bucurat
ca Becali să nu treacă prin ce-a trecut el  Parlamentarii au idei trăznite: li-
beralul Mihăiţă Calimente propune, nici mai mult, nici mai puţin decât ca
Referendumul să fie eliminat din Constituţie, pe motiv că poate deveni un in-
strument politic!  Marius Vizer, şeful-european al judo-ului, a fost ales
preşedinte al SportAccord, „cea mai mare organizaţie sportivă” despre care ni-
meni nu ştie nimic  Ponta l-a asigurat pe omologul său sârb de „sprijinul
total” al României. Inclusiv în chestiunea „Kossovo”  Recidivist în materie,
fotbalistul Gabriel Tămaş a fost reţinut de poliţie după ce a spart o vitrină. In-
coerent şi agresiv, a trebuit să fie pus în cătuşe. O veste bună pentru patronii
de la West Bromwich Albion, care şi aşa doreau să scape de el  Frunda vrea
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ca maghiara să fie recunoscută ca limbă regională în Constituţie  Arestarea
lui Sorin Alexandrescu, directorul ANTENA GRUP pentru şantaj, declanşează
o veritabilă furtună în al cărui vârtej riscă să se piardă însuşi onestul Mitică
Dragomir suspectat de o şpagă de 1,7 milioane euro  INS a numărat 700.000
de şomeri în aprilie. Rata şomajului este de 7,3%. Incomparabil mai mică decât
prin alte părţi ale Europei  După ce-au trecut puntea alegerilor, uneperiştii
lui Oprea se mai gândesc dacă să fuzioneze sau nu cu PSD. Cel puţin Miky
Mihăilescu zice că nu  Money Channel se dovedeşte o rezervă de cadre pen-
tru purtători de cuvânt ai diverselor instituţii: după Dan Apostol, cu o scurtă
carieră în slujba meteoricului premier Ungureanu, a venit rândul lui Radu
Soviani să explice lumii ce gândeşte Dan Radu Ruşanu de la Autoritatea de
Supraveghere Financiară  Preşedintele Băsescu a promulgat Legea de modi-
ficare a statutului cadrelor militare  Prinţul Charles a revenit pentru câteva
zile în România, să-şi viziteze proprietăţile  Nicolăescu, cel cu conturile
blocate, trage nădejde că noua listă de medicamente compensate ar putea intra
în vigoare de la 1 august  Comisarul european Dacian Cioloş a venit în vi-
zită încercând să-i convingă pe fermierii români să se organizeze  Din
stenogramele Parchetului în cazul „Alexandrescu” ar reieşi că în povestea cu
şantajul ar fi implicată şi Camelia Voiculescu. Voiculescu-tatăl nu mai are nici
o legătură cu afacerile grupului  Ministerul Finanţelor a publicat salariile
„reale” ale managerilor din companiile de stat. Nu prea coincid cu cele comu-
nicate de Ponta  Seculici, socrul lui Falcă de la Arad, care a fost şi vi-
cepremier într-o vreme, a demisionat de la conducerea organizaţiei judeţene a
PDL  Nica e revoltat („e o ruşine!”) de diferenţa dintre salariile compen-
satorii de la Poştă şi cele de la CSA şi CNVM. Ultimele par cam neruşinate
 Tot Dan Nica face o constatare demnă de Gâgă: Poşta ar fi fost profitabilă
dacă nu era băgată în faliment!  Nici Ponta n-a înţeles vreo două zile, cum
e cu contractul (reziliat) cu Bechtel. Şova n-a putut să-l convingă dacă e de
bine sau de rău  A venit muntele la Mahomed: doi călugări de la Muntele
Athos au venit să-i facă o slujbă lui Gigi la puşcărie!  Într-o tresărire de or-
golii, canotoarele noastre au luat două medalii de aur şi una de argint la eu-
ropenele de la Sevilla. Dar golul lui Bokila, din finala Cupei, a cântârit mai
greu în sentimentele fanilor  Prinţul Charles a inclus în minivacanţa sa din
România şi câte o întâlnire cu Băsescu şi cu Ponta  Dezastru în Dreapta:
Aurelian Pavelescu a fost suspendat din funcţia de preşedinte al ţărăniştilor.
MRU a rămas singur în D.A.!  Baconschi şi-a luat inima în dinţi şi a demi-
sionat din PDL. Oricum, urma să fie exclus...
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Săptămâna 23
(03 – 09 iunie)

 Arestarea lui Sorin Alexandrescu, directorul ANTENA GRUP, naşte un
munte de speculaţii. Între acestea, faptul că Dan Voiculescu e în străinătate, nu
fără motiv. Nici o grijă, mă întorc – transmite acesta prin internet  Camelia
e însă acasă şi nu precupeţeşte nici un efort pentru a-şi îmbărbăta debusolaţii
salariaţi. „Astfel de încercări ne întăresc!” – zice ea, parcă cobind  Bucurie
mare pe la B1TV şi RTV, inamicii declaraţi ai Antenei 3, care adulmecă o sub-
ţiere a concurenţei  Şi unii chiar cred că plecarea lui Ciutacu, cel cu „vorbe
grele” la RTV ar fi fost un semn că urmează să se întâmple ceva  Viorel
Hrebenciuc a băgat mâna adânc în conturile personale şi a scos trei milioane
de euro pe care vrea să-i ofere prietenului Gigi, pentru transferurile la Steaua.
Prietenul la nevoie se cunoaşte zice el, şi dacă Gigi garantează împrumutul cu
un procent din Steaua, cu atât mai bine  Apropo de reţinutul patron: cică
Sandu Geamănu, cel care se pare că a comandat furtul maşinii lui Becali, îl
consideră responsabil pentru faptul că se află în puşcărie şi ar cam vrea să se
răzbune. Interlopii cinstiţi sunt însă de partea machedonului  Băsescu l-a
cam luat la mişto pe prinţul Charles întrebându-l dacă n-are de gând cumva să
cumpere un sat întreg – apropo de cea de-a patra casă achiziţionată de britanic
în Transilvania. Acesta nu s-a prins şi a protestat  Adrian Năstase a început
săptămâna la tribunal, unde trebuia să se judece recursul la dosarul Zambac-
cian. Acesta s-a amânat însă pentru toamnă  Armeanul Vosganian a avut o
întâlnire istorică cu ambasadorul Turciei la Bucureşti. După care a dat o fugă
în Liban, ca să dezvolte niscai relaţii şi să nu fie nevoit să participe la şedinţa
de Guvern  Baconschi, băiat manierat, n-a mai aşteptat să-l dea Blaga afară
din PDL şi a demisionat de bună voie. Nu ca Cristi Preda, care a suportat
ruşinea de a fi suspendat. Dar numai pentru şase luni  Ceea ce multora li se
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părea de mirare – şi anume faptul că Parchetul ancheta şantajul lui Alexan-
drescu, dar nu sufla un cuvinţel despre contractul-şpagă al lui Mitică Dragomir
– intră în normal. Procurorii au început să citească cu creionul în mână aşa-
zisul contract prin care RCS-RDS urma să popularizeze pe micul ecran nunţile
şi botezurile de la hotelul lui Mitică, şi pentru care vărsaseră vreo trei milioane
jumate, fără să câştige un şfanţ. Dacă nu punem la socoteală licitaţia pentru
transmisia meciurilor de fotbal...  Ponta protestează vehement: nu l-au şan-
tajat nici Băsescu, nici Antena 3! Cine mai zice ceva despre asta va fi reclamat
la CNA!  Liberalii şi socialiştii s-au înţeles, ca deobicei: la europarlamentare
merg împreună, dar pe liste separate!  Nica a aruncat piatra şi nimeni nu
mai reuşeşte s-o scoată din baltă: salariile compensatorii ale celor disponibi-
lizaţi de pe la CNVM şi CSA, odat cu constituirea ASF-ului lui Ruşanu: e ruşi-
nos - zice el şi Ponta e de acord – să se dea salarii compensatorii de 800.000
euro! Nu e ruşinos, e scandalos. Până şi Ruşanu şi-a tras un salariu „ruşinat”
de doar vreo 18.000 euro (nu ştim însă ce clauze de reziliere şi-a pus. Poate de
câteva milioane...)  Pavelescu zice că nici vorbă să fie suspendat de la con-
ducerea PNŢCD! Simple zvonuri lansate de Lupu şi ai săi  Blaga e de părere
că e mai bun un divorţ elegant decât o căsătorie jenantă. Nu, nu e vorba de
situaţia sa familială, ci de băieţii ăia cu gura mare care ar cam trebui daţi afară
 Cine aude că rata absorbţiei fondurilor europene a crescut cu 32% în acest
an, rămâne impresionat. Nu şi când află că creşterea este faţă de anul trecut.
Pe fond, e doar de 15,18% în total!  Ca nişte flori, Ghica şi Danileţ s-au în-
tors la CSM şi au participat la prima şedinţă de după cererea de suspendare.
Au găsit colegii lor nişte chichiţe avocăţeşti prin care instanţele au blocat mă-
sura până la pronunţarea unor decizii definitive  Ponta e de părere că în ma-
terie de Kossovo, poziţia României ar trebui „coordonată” cu partenerii
europeni şi transatlantici. Cu alte cuvinte, rămânem fermi pe poziţie până
primim o altă comandă  Gurile rele din Trustul INTACT zic că Alexandrescu
nu era un simplu angajat, ci avea în faţă o promiţătoare carieră de ginere al
fondatorului  Face mai puţină vâlvă decât ar fi normal povestea fetiţei al
cărei tată, austriac, a omorât-o pe mama sa, româncă, după care a încredinţat
copilul părinţilor săi, înainte de a se preda. În ciuda faptul că atât tatăl, cât şi
bunicul aveau antecedente de pedofilie şi că, din relatările fetiţei, reieşea că
fusese abuzată de ambii, autorităţile austriece au refuzat ca fetiţa să fie încre-
dinţată bunicii materne, care o crescuse, lăsând-o pe mâinile viciosului bunic.
Dacă aşa ceva se întâmpla în România, ar fi urlat toată Europa. În Austria însă,
ţara celebrului pedofil Fritzl, lucrul apare aproape normal  O parte din pro-
blema reîmpărţirii teritorial-administrative e rezolvată: noţiunea de regiune a
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fost reintrodusă în Constituţie. Ea a mai existat până prin 1967  Homo -
sexualii şi lesbienele pot dormi liniştiţi: textul noii Constituţii interzice dis-
criminarea pe motiv de orientare sexuală. Poate că heterosexualii vor avea mai
multe probleme  Fantomaticul proiect NABUCCO va aduce „importante
avantaje de ordin strategic şi comercial pentru România” – se zice într-un co-
municat al MAE, după ce Băsescu a semnat un decret cu acest subiect. Da,
dacă se va face. Deocamdată Southstream-ul are prioritate  Morar a demi-
sionat! Nu vă bucuraţi degeaba. A demisionat din magistratură, pentru a se
cuibări la Curtea Constituţională, unde l-a trimis Băsescu la odihnă  Cred
că Maria Grapini nici nu mai dă pe la minister, la câte deplasări face, din India
la Iaşi şi peste tot unde e nevoie de ea  S-a rezolvat contenciosul nostru cu
Ciad-ul, pe tema drapelului de stat. Vom avea din nou stemă, pe culoarea gal-
benă şi nu ne vom mai confunda cu africanii  Mai sunt doar câteva zile pen-
tru selecţia candidaţilor pentru funcţia de judecător la CEDO. Comisia – care
o fi aia – va avea de ales între Iulia şi.... Motoc  Gigi Becali a mai încasat
o condamnare, de trei ani cu executare, în dosarul „Valiza”. Piţurcă a luat şi el
un an, cu suspendare, dar rămâne cu cazier. Judecătorii n-au considerat că a
fost vorba de o „premiere”, cum zice patronul Stelei, ci de o clasică „dare de
mită”. Aşadar, Gigi rămâne cu precedenta condamnare de executat  Colac
peste pupăză, mai trebuie să-i achite lui Pavel Coruţ daune de 10.000 euro pen-
tru insulte: l-a făcut „diavol” şi „zdreanţă”  O anchetă gazetărească făcută
taman la ţanc, relevă că Antena Grup ar avea datorii uriaşe la bănci, garantate
cu clădiri şi contracte. Probabil că asta s-ar fi întâmplat  şi cu contractul cu
RDS-RCS, dacă-l semna şantajatu’  Dezamăgire totală pentru Mihail
Vlasov, preşedintele cu Rolls Royce al Camerei de Comerţ: senatul a respins
propunerea de trecere a Registrului Comerţului la Camera de Comerţ şi Indus-
trie, unde falimentul bate cu pumnii în uşă  Până să-i vină rândul, Mitică
Dragomir îşi dă cu părerea despre Gigi Becali şi zice că Steaua n-ar avea de
suferit în cazul unei condamnări în dosarul „Valiza”  EBA merge cu pâra la
comisăreasa Redding şi-i acuză pe liberali de propensiuni „fasciste”, în cazul
unor propuneri de revizuire a Constituţiei  Bănuia ceva Zamolxe: singurul
capitol la care România a accesat integral fondurile europene (ba şi ceva pe
deasupra) este cel al viticulturii  Proaspăt condamnatul (cu suspendare)
Piţurcă, a dat 200.000 euro ca să se joace amical cu două naţionale: Trinidad
şi Tobago. Dacă juca doar cu una economiseam jumătate din banii Federaţiei,
prin ale cărei conturi cam bate vântul!  Neobosita ministresă Maria Grapini
nu stă locului nici un moment. Acum se îndreaptă spre Londra, unde va par-
ticipa la realizarea filmului „Wild Carpathia”. Într-un rol principal  A crescut
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PIB-ul! Sau doar l-a revizuit INS-ul? Cică în trimestrul I din 2013 ar fi crescut
cu 0,7% faţă de trimestrul IV 2012. Ceva-ceva ni se păruse şi nouă  Salva-
torul micului românesc, ministrul Dan Constantin a aflat că nemţii preţuiesc
produsele bio româneşti. Să le fie de bine!  BOR vine cu o precizare pentru
viitoarea Constituţie: familia se întemeiază doar pe căsătoria dintre un bărbat
şi o femeie. Nu şi pe alte combinaţii  Omul lui Ţiriac a fost promovat di-
rector general la Trans Gaz Mediaş. Să fie ăsta un semn că rumânul îşi în-
dreaptă atenţia spre energie?  Boc are păreri: nu vede cu ochi buni apariţia
stemei pe drapel. Preferă să ne confundăm cu Ciad-ul  Atenţie mare: odată
cu condamnarea lui Becali în dosarul „Valiza” ar putea veni vremuri grele pen-
tru „Steaua”. Pe coridoarele Federaţiei se şopteşte că n-ar scăpa de o excludere
din competiţiile europene de până la cinci ani. Şi asta doar datorită patronului.
Dacă s-ar întâmpla aşa ceva, acesta va fi marşul funebru al fotbalului românesc
 Oricât s-au străduit unii să facă din sinuciderea Mădălinei Manole o nouă
crimă odioasă, n-au reuşit. Rămâne cum s-a stabilit!  N-au scăpat de exe-
cutare silită din partea băncilor nici Cristian Boureanu şi soţia sa, Valentina
Pelinel. Au împrumutat bani, în plin boom imobiliar, au cumpărat terenuri de
speculat şi au rămas cu buzele umflate din cauza crizei... O victorie – târzie
– a Elenei Udrea: deputaţii au adoptat proiectul de lege a publicităţii stradale,
pe care l-a iniţiat chiar ea, când era la Ministerul Dezvoltării. Să mai zică cineva
că n-a făcut nimic altceva decât să taie frunza de un milion... Tribunalul
Bucureşti a judecat recursul lui Sorin Alexandrescu şi a infirmat decizia primei
instanţe, de a fi reţinut pentru 29 de zile. Avocaţii săi au susţinut că şantajul nu
s-a consumat şi că, fiind vorba de privaţi, nu este un caz de corupţie şi, deci,
nici de competenţa DNA. În mod fericit, Alexandrescu s-a întors acasă odată
cu şeful său, revenit din străinătate  Eugen Nicolicea ar fi dorit să intre în
istorie propunând ca „Nihil sine Deo” să fie deviza României. Plini de bun
simţ, colegii din comisie au respins ideea: într-o ţară fără nici un Dumnezeu,
n-are ce să caute un asemenea slogan  În schimb, textul noii Constituţii va
preciza că România este membru NATO. De ce să nu precizeze atunci că sun-
tem şi membru UE? Sau membru al Consiliului Europei? De ce să nu figureze
acolo toate comitetele şi comiţiile? Nimic nu i-a prilejuit Monicăi Macovei
o bucurie mai mare decât anunţul că Adrian Năstase nu mai este profesor la
Universitatea Bucureşti. A avut un veritabil orgasm! Dacă n-are alte lucruri,
Agathon are în schimb idei, pe care le furnizează gratis. Ultima: fiscalizarea
obligatorie la hoteluri şi TVA de 9% la toate serviciile turistice!  Gigi Becali
a transmis din puşcărie, prin Meme Stoica, un comunicat în care cere presei să
nu-i mai comenteze persoana pe motiv că a ieşit din viaţa publică. „Gata,
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zdrenţelor, cu popularizarea!”  Băsescu e pe cale să formeze un partid al
reţelelor de socializare. S-a întâlnit cu corespondenţii de pe Twitter şi Facebook
şi a mai lansat câteva bazaconii. Între altele şi următoarea: „Să aveţi grijă de
pământ”. A sunat ca testamentul lui Ienăchiţă Văcărescu: Las vouă moştenire...
 Beneficiară a uninominalului corcit, Elena Udrea a devenit, brusc, partizana
votului pe listă. O şti ea ceva... La noua licitaţie pentru CFR Marfă a fost
descalificat singurul concurent serios – o firmă americană, ca să se lase drum
liber GFR-ului lui Gruia Stoica. Prietenii ştiu de ce... Ca la un semn, insti-
tuţiile interesate se reped asupra grupului INTACT, doar-doar l-or pune la
pământ pe mogul. ITM-ul cercetează dacă nu cumva nişte intactişti au fost
plătiţi şi din nişte fonduri europene  „Internetul a fost singura zonă în 2009
în care m-am putut exprima!” – afirmă cu tupeu preşedintele. Păi, tot pe inter-
net i-au venit şi voturile de la Paris cu care a câştigat  Victorie: România va
fi promovată în staţiile de metrou din Rusia, Germania, Austria şi Franţa! Pe
banii Autorităţii Naţionale pentru Turism. Să vezi cum or să dea năvală acum
turiştii, mai ceva ca după ce-au văzut frunza lui Udrea  Preşedintele CNA
a propus sancţionarea posturilor Antena 3 şi RTV, pentru bălăcăreala reciprocă,
cu 100.000 lei sau întreruperea emisiunii. Cum sunt în mână, cred că vor
prefera amenda decât să nu-şi mai poată trage o porţie de înjurături

Săptămâna 24
(10 – 16 iunie)

 Dacă vom scăpa de viitura Dunării, anunţată că va lovi sudul României la
începutul săptămânii viitoare, nu scăpăm de viitura preţurilor la alimente şi nu
numai, care nu iartă nimic în calea ei: legumele şi fructele, în loc să se
ieftinească, se scumpesc de la o zi la alta. Başca, premierul tocmai a anunţat
naţiunea română că pâinea şi, implicit toate produsele de panificaţie nu se iefti-
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nesc de la 1 iulie. Fiindcă veni vorba, tot de la 1 iulie se măreşte preţul gazelor
naturale, urmând scumpirea energiei electrice  Săptămâna a început cu o
“ştire-bombă” din domeniul – spuneţi-i cum vreţi - politic, monden, afaceri:
Elena Udrea a divorţat. De bună voie şi nesilită de nimeni. A rămas ea fără
Cocoş, dar nu şi fără... afacerile pe care le-a construit înainte de a-l cunoaşte
pe fostul soţ. Unul dintre motivele divorţului “mai în glumă, mai în serios”:
„acum Elena este aproape musafir, petrecem împreună mult mai puţin timp
decât ne-am dori” – cum frumos declara domnul Cocoş încă din 2011 într-un
interviu. Unii cârcotaşi se întreabă: dacă ar fi mâine un congres PDL, tot gratis
i-ar mai caza dna Udrea pe susţinătorii săi la hotelurile deţinute de către fostul
soţ?  Poliţiştii noştri “fug” de rup pământul. Dovadă stă faptul că echipa
Ministerului Afacerilor Interne din România s-a situat pe locul II, atât la fem-
inin, cât şi la masculin, dar şi în clasamentul pe naţiuni, la Campionatul Bal-
canic de Cros al Poliţiştilor, competiţie desfăşurată în cursul săptămânii
precedente, la Varna (Bulgaria)  Înainte de a pleca la Bratislava, preşedintele
Traian Băsescu a anunţat că la summit va atinge câteva subiecte foarte impor-
tante pentru statul român: problema somajului în rândul tinerilor şi a strategiei
Dunării. Doar le va atinge; că de rezolvat se ştie că trebuie să le rezolve
altcineva care mai mult le ocoleşte! Preşedintele este îngrijorat, pe bună drep-
tate, de procentul mare al tinerilor fără loc de muncă la nivel european având
în vedere că şi românii plecaţi în ţările din Europa îngroaşă de la o zi la alta
rândul şomerilor  13 Iunie: Înălţarea Domnului! Sărbătoare creştină care a
adunat mii de credincioşi în toate bisericile din ţară. Şi un prilej pentru a pune
pe masă bucate asemenea zilei de Sf. Paşte: ouă roşii, cozonaci, pască. Şi, de
ce nu, pentru un refugiu către smerenie, bunătate, compasiune faţă de cei de-
favorizaţi de soartă. Dar şi prilej pentru comemorarea Eroilor Neamului! O zi
într-un an când ne aducem aminte de cei care au plătit cu propria viaţă pentru
pământul pe care călcăm astăzi. O clipă într-un an în care să ne aducem aminte
de străbunicii noştri care au marcat cu paşii lor seceraţi de gloanţe harta pămân-
tului românesc, indiferent în câte judeţe este astăzi împărţită. O clipă dintr-o
zi merită să ne ştergem o lacrimă când ascultăm „pe viu” euforia Eliberării
chiar de la un martor care a trăit acel moment îmbrăcat în uniformă şi întors la
vatră viu şi nevătămat, cu sentimentul datoriei împlinite. În 13 Iunie ne aducem
aminte şi de Mineriadă şi de victimele sale  “România face o risipă de ali-
mente de cinci milioane de tone pe an!” Credeţi sau nu, afirmaţia este reală şi
aparţine ministrului Mediului Rovana Plumb, în deschiderea unei dezbateri la
Ministerul Agriculturii. Doamna ministru nu a precizat însă, şi în ce cartiere
se întâmplă asta. Problema este, după spusele domniei sale, că risipa de ali-
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mente are un impact negativ asupra mediului, prin deşeurile generate. N-ar fi
mai bine ca autorităţile să găsească o soluţie pentru a creşte puterea de
cumpărare a românilor şi în felul acesta să nu mai aruncăm atâta mâncare cu
termen expirat?!  Preşedintele Traian Băsescu dă temă de vacanţă tuturor
românilor! A anunţat că a declanşat procedura de organizare a unui nou refe-
rendum (cel vechi fiind în 2009) în care românii trebuie să spună dacă vor Par-
lament unicameral şi 300 de parlamentari?! Rămâne de văzut dacă refe-
rendumul „doi într-unul” va avea acelaşi succes ca şi cel de acum patru ani,
când peste 51 la sută dintre electori au înregistrat un procent de peste 80 la
sută  Cu românii se înţelege bine domnul preşedinte, însă cu opoziţia e mai
greu. Premierul Ponta vine şi spune că un nou referendum ar însemna un nou
scandal. Asta ne trebuia când sunt atâtea treburi de rezolvat... iar Mircea
Geoană, destul de rezervat în declaraţii, este subtil: „liderii USL trebuie să ia
în calcul riscul unui eşec al referendumului”. Vicepremierul Liviu Dragnea nu
o ia în serios, spunând că „este dreptul preşedintelui să ceară referendum”
 A început Congresul Educaţiei 2013 cu o statistică îngrijorătoare: aproape
100.000 de copii cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani nu sunt, de fapt, şcolari.
Dar ce sunt?! Învăţământul obligatoriu din România nu este obligatoriu şi pen-
tru unii părinţi care ar aduce copiii la şcoală dacă învăţământul ar fi şi gratuit.
Teoretic este, dar nu şi practic. Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie nu greşeşte
când spune că „trebuie să-i căutăm pe copii în afara şcolii şi să-i aducem în
clasă”. Pentru asta, trebuie mai întâi să-i căutăm pe părinţi, să-i întrebăm ce
salarii au, dacă sunt în ţară eventual şi dacă şi-au întrebat vreodată copiii ce
vor să se facă când vor fi mari?  Dacă au plecat americanii de la Bechtel,
nu înseamnă că nu continuă sezonul de inaugurări. Şi cum vara toate drumurile
duc mai mult spre bulgari, iată că vineri a fost inaugurat Podul Calafat-Vidin.
De câştigat vor avea tot vecinii bulgari pentru că taxa de trecere a podului va
fi încasată  în mare parte de ei. Logic: pentru că noi mergem la ei şi nu invers.
Iniţiatorul acestui proiect este nimeni altul decât Mugur Isărescu care în 2000
era premier şi care şi-a văzut visul cu ochii abia acum după ce s-au schimbat,
de atunci, cinci guverne. Şi în România, şi în Bulgaria. Uite-aşa se face că
fericitul premier care a asistat la inaugurare este Victor Ponta  Week-end-
ul a stat sub semnul codurilor: ba de ploi, ba de furtună, dar  cel mai ameninţă-
tor avertisment a fost cel al inundaţiilor. Dar, cu pământul suprasaturat de apă,
iată că românii au de suportat un prim val de caniculă. Devreme sau nu, să ne
reamintim că anul acesta a fost caracterizat din punct de vedere al fenomenelor
meteorologice ca unul al extremelor  Parcă respiri mai uşor când preşedin-
tele ţării spune, la un important post de televiziune: „fiecare e liber să facă ce
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vrea cu viaţa lui!” Păi, îţi taie tot cheful când, la aceeaşi emisiune, difuzată în
direct, într-o zi de duminică, domnia sa declară că „românii ar putea fi moni-
torizaţi de către Serviciul Român de Informaţii (SRI)”. Cum? Electronic. Dacă
Google are voie „să privească în corespondenţa noastră, de ce nu şi structurile
de securitate?” Aşadar, este vorba de „urmărirea” corespondenţei. „Dacă are
mandat”, mai spune Traian Băsescu  Şi ca să nu strice cumva week-end-ul
telespectatorilor care-l urmăreau, Traian Băsescu transmite un mesaj care în-
trece orice aşteptări: „Comunicarea cu Ponta e foarte bună!” Poate una dintre
cele mai importante declaraţii ale domniei sale din toate mandatele de până
acum: “Am şi o relaţie de comunicare foarte bună. Discuţiile mele cu premierul
sunt extrem de deschise pe problemele pe care doreşte să le discutăm. Vorbim
destul de des, cel puţin de două - trei ori pe săptămână, ne întâlnim o dată la o
săptămână, la două săptămâni. Eu nu am un pact de coabitare cu USL, nu am
un pact de coabitare cu Parlamentul, dar cele două ramuri ale Executivului,
preşedinte şi Guvern, trebuie să coopereze, pentru că altfel aruncăm ţara în
aer”, a declarat preşedintele, la emisiunea “După 20 de ani” de la Pro TV. Şi
un mesaj care nu poate fi trecut uşor cu vederea: „România nu mai este în criză.
Dar dacă salariile şi pensiile nu cresc, asta nu e treaba preşedintelui, este pro-
blema guvernului!” Ar fi fost culmea să aflăm şi motivele... Măcar unul!
 Nu prea des ai ocazia să citeşti o astfel de ştire:  Theodor Stolojan „sparge
gheaţa” (nici nu e greu, la 34 de grade anunţate pentru luni) şi se duce la Par-
chet să explice ce s-a întâmplat cu declaraţia sa de avere, ca urmare a sesizării
ANI privind suspiciunea de fals în declaraţii. Oare îi vor urma şi alţii europar-
lamentarului PDL?

Săptămâna 25
(17 – 23 iunie)

 Gânditorul pedelist, mustăciosul Oltean, nu e de acord cu căsătoriile gay
şi nu vede nici o „motivaţie pertinentă” pentru oficializarea lor  Stolojan a
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trecut şi el pe la Parchetul General (unde semnează condica toată lumea bună)
ca să dea relaţii despre nişte omisiuni din declaraţia de avere descoperite de
ANI. Mai uită omul, mai ales când are multe rubrici de completat  Cristian
Preda a descoperit cu uimire că nu mai are nimic comun cu PDL! E normal,
fiind suspendat  Comisia de Cultură din Senat cere revocarea lui Marga de
la conducerea ICR pentru că a uitat să prezinte raportul de activitate!  A
scăpat şi finul Falcă: a fost achitat în procesul intentat pentru luare de mită.
N-a luat, şi nici n-a fost mită!  Sandu şi Dragomir au fost trimişi în judecată
în dosarul dezafilierii Universităţii Craiova. Pe parcursul cercetărilor s-au des-
coperit şi alte aranjamente pentru care urmează să fie cercetaţi separat Co-
misiile juridice ale Parlamentului au aprobat iniţierea noului referendum al lui
Băsescu. Fie ce-o fi!  Zgonea se răsteşte politicos la preşedinte: ar trebui să
facă un pic de ordine şi la dânsul în ogradă!  În ograda deputaţilor e un
deficit de vreo 13 milioane de lei, datorat contestării repetate de către Băsescu
a statutului parlamentarului. Până nu se lămureşte chestia, domnii deputaţi vor
continua să stea prin camerele hotelurilor de lux pentru care Camera nu mai
are bani  Max Bălăşescu, procurorul care lua mită de la ghicitoare, va sta
cinci ani la pârnaia în care-i băga el pe alţii  Ca să nu mai fie discuţii între
judecători şi procurori, Constituţia revizuită prevede clar că şef al CSM-ului
nu poate fi decât un judecător. Până atunci madam procuror Hăineală va face
jocurile  Băsescu vrea la ruşi! A semnat un memorandum între CSAT şi
Consiliul de Securitate al Federaţiei Ruse, în care se prevede cooperarea între
structurile de securitate şi poliţie ale celor două state. Uite unde s-a ajuns!
 Ca să lămurească lucrurile şi pe cei care au impresia că la Cotroceni se an-
gajează consilier după consilier, preşedintele dă un comunicat în care pre-
cizează că angajaţii instituţiei sunt fix în număr de 203. Nici mai mulţi, nici
mai puţini!  Se scutură pomul PPDD-ului. Ultimul căzut de pe craca lui
Domnu’Dan este fidelul său Tudor Barbu, care a decis că viitorul său este la
Antenele profesorului Voiculescu, cu un stagiu pregătitor în Partidul Conser-
vator  Preşedintele se dă după pom în chestiunea referendumului: „Conflic-
tul nu este între mine şi legislativ, ci între popor şi legislativ”. Chestia asta cu
„poporul” n-am mai auzit-o de ceva timp – mai precis de când au început
demonstraţiile din Piaţa Universităţii  Zgonea crede că Facebook-ul e un
joc pe internet, când afirmă că preşedintele n-are nevoie de consilieri (gen
Lăzăroiu) care se „joacă” toată ziua pe calculator  Senatul a centrat, şi tot
el a dat gol: a acceptat demisia conducerii ICR pe care o solicitase imperativ
 Cataramă, pe urmele lui Tăriceanu: se însoară a treia oară, cu o doctoriţă.
Dacă insistă, îl va ajunge pe fostul său şef de partid, cu condiţia ca acesta să
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stea niţel pe loc. Adică să rămână însurat  Mircea Cărtărescu a ajuns să se
considere un expatriat în propria sa ţară, de când favorurile prezidenţiale nu
mai curg spre el pe filiera ICR-ului  Cu tupeul binecunoscut, Băsescu sare
– chipurile – în apărarea lui Marga, acuzând politizarea la care a supus USL
ICR-ul. Păi, mai politizată decât atunci când depindea de el nu se poate!
 Parlamentul a votat majorarea pensiilor militarilor, care s-ar putea să fie
acordate de la 1 octombrie. Dacă vor fi bani  Eternul protector al femeilor
- lista celor pe care le-a lansat în politică este mult prea lungă – Traian Băsescu
simte că se apropie momentul candidaturii unei femei la preşedinţie. Este ul-
timul tabu – după cel al marinarilor – care mai trebuie înlăturat  Bineînţeles
că atunci când a afirmat acest lucru, Băsescu se gândea la oricine altcineva
decât la Elena Udrea  Deşi probabil că funcţionează un soi de telepatie: de
ce-ar fi divorţat aşa, tam-nesam, blonda Nuţi de virilul Cocoş, dacă nu din mo-
tive electorale: o trăgea în jos, în sondaje, datorită afacerilor sale. Aşa că mai
bine singură. Sau doar cu… A sosit la Bucureşti şeful spionajului american,
celebra CIA! Mr. Brennan i-a lăudat pe şefii SRI şi SIE, care fac lucruri re-
marcabile! Adicăl, la fel ca şi el, împiedică atacuri teroriste  Gata! S-a ajuns
la ultima pagină a Constituţiei revizuite. Este o ediţie revizuită şi adăugită, care
va înlătura încurcăturile pe care le-a produs cea încă în vigoare. Cel puţin aşa
se speră  Dacă Roman câştigase pariurile cu Turismul şi Agricultura (credea
el), Băsescu se mulţumeşte cu pariul cu Udrea: politician la modă şi serios!
Dar, mai ales, în pas cu moda  Ca să evite orice discuţii inutile, un comunicat
al ASF înştiinţează naţia că salariul dlui Ruşanu este de doar 14.000 euro. Cam
cât la BNR. Răspundere mare, remuneraţie pe măsură. Başca sporuri, C.A.-uri
şi alte mizilicuri care pot face din el unul dintre cei mai înstăriţi sinecurişti ai
României  Comisia olandeză venită la Bucureşti să-i investigheze pe hoţii
de tablouri a rămas mută de uimire când a aflat că aceştia au dat lovitura cu o
şurubelniţă!  Tribunalul Bucureşti a respins cererea lui Becali de a i se în-
trerupe, pentru trei luni, executarea pedepsei, pe motiv că trebuie să-şi pună
afacerile în ordine. De supărare Gigi şi-a concediat avocaţii care nu au ştiut ce
să ceară instanţei  În cursa pentru CFR Marfă a mai rămas un singur in-
vestitor: GFR-ul interlopului Gruia Stoica  A murit Cornel Burtică, fost se-
cretar al CC al PCR şi vicepremier al lui Ceauşescu. Avea 82 de ani
 Guvernul a aprobat achiziţionarea avioanelor F16 la mâna a doua, de la
portughezi. Cele 12 aparate, modernizate, vor fi preluate în 2015. Până atunci
cad toate cele pe care le mai avem  S-a aprobat şi privatizarea Nuclearelec-
trica. Probabil că va pune mâna pe ea tot vreun Gruia Stoica  Guvernul a
aprobat cele trei propuneri pentru postul de reprezentant al României la CEDO.
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Acestea sunt madam Motoc şi ceilalţi doi  Culmea tupeului: Boc acuză in-
competenţa Guvernului actual!  Ce-a ajuns Vadim: să conteste la tribunal
excluderea sa din partid! Până acum el era cel care-i excludea pe alţii  Ca
să reuşească să crească absorbţia de fonduri europene, guvernul va angaja ex-
perţi străini pe care-i va plăti cu 280 euro pe zi!  Ministrul Niţă are o idee:
ca gazele să se vândă pe bursă. De ce nu?  A avut mâncărici! Dacă nu-i
venea ideea- proastă – să candideze la Primăria Capitalei, Irinel Columbeanu
n-ar fi avut necazurile pe care le are: cercetat – conform legii – de către
CNSAS, s-a aflat că a fost un asiduu informator al Securităţii. Dar, din lipsă
de bun simţ, a încercat să profite de această relaţie, călătorind prea des în
străinătate şi lăudându-se cu relaţiile sale. Procesul său e pe rol şi dacă se va
pronunţa o decizie de colaborator, va suporta consecinţele declaraţiei sale min-
cinoase  Cernea, portavocea minoritarilor sexuali nu se lasă cu ideea lui
despre legalizarea căsătoriilor unisex. Chiar l-a încolţit pe Antonescu,
somându-l să semneze primul o listă în care se cere parlamentului să rezolve
această problemă extrem de importantă pentru ţară  Băsescu n-a pierdut
ocazia de a se lăuda în faţa unei adunări de femei că se menţine în formă şi, la
vârsta lui, n-are burtă. Nu le-a spus şi secretul: “topirea” sistematică a grăsim-
ilor cu ajutorul… gradelor  Scrimerii, sportivi serioşi şi nerăsfăţaţi, continuă
să aducă medalii. Două de aur, la europenele de la Zagreb  O, ce veste mi-
nunată: Ponta anunţă că se vor putea relua angajările în sistem de „unu la unu”
(şi nu „unu la şase” ca până acum) în învăţământ şi sănătate. Să dea Domnul
să fie aşa  Maria Grapini a mai participat la ceva  Şeful poliţiei rutiere
din Cluj, un Mureşan, a fost suspendat din funcţie pentru... Nu pentru mită de
la automobilişti, ci pentru că a încasat bani de chirie, deşi avea acasă!
 Echidistant şi neangajat politic, cum îl ştim de vreo nouă ani, Traian Bă-
sescu participă, pe speze bugetare, la Summit-ul Partidului Popular European
de la Viena    Oprescu a fost premiat la Bruxelles. Nu contează pentru ce
 Fantele de Suceava, Mc Luhan, cel care dă ştiri false la tabloide despre
amorurile sale cu persoane publice, a cărat câţiva actori la Bruxelles sub pre-
textul unei conferinţe. De fapt, două zile de concediu pe banii Uniunii  Lider
regional, Emil Boc susţine regionalizarea  Medicii se pregătesc să intre în
grevă generală de la 1 iulie, sub pretextul agresiunilor mass media asupra
reprezentanţilor breslei  Ca prin minune, ceilalţi candidaţi s-au retras, lăsând
drum liber spre acapararea CFR Marfă, interlopului rom Gruia Stoica. Să vezi
acuma fier vechi dat la topit!  Când mai trece pe la biroul ministerial, Maria
Grapini dă jos milităria din pod. A dat un ordin în zece puncte din care reiese
că angajaţii nu mai au voie să comunice decât în scris!  Adio, dar rămân cu
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tine: PC se „dezice” de PNL. Constatând că protocolul alianţei nu prea mai
funcţionează, conservatorii vor exprima de-acum înainte doar poziţii proprii
 La Curtea de Apel, Vântu a încasat doi ani în dosarul FNI. La Supremă
s-ar putea să i se mai adauge ceva  Duşa nu se lasă cu una, cu două: vrea să
reformeze sistemul militar. Din toamnă se vor adopta noi legi de funcţionare a
armatei  Dragnea zice să reşedinţa unei regiuni va fi acolo unde se asigură
cea mai importantă funcţionalitate. Nu unde va dori unul sau altul – fie el mem-
bru USL sau nu  Liga  va aduna, până la urmă, 17 echipe, deşi vrednice de
o asemenea competiţie nu sunt mai multe de cinci. Cu Mitică la bulău, lucrurile
s-ar putea să se cam complice  Ponta l-a felicitat pe Fenechiu că a rezolvat
problema CFR Marfă. Om mai vedea cât de bine şi-a făcut treaba Nea Relu
 Aurel Şaramet, şeful Fondului de Garantare pentru IMM-uri a fost ales
pentru a patra oară în consiliul de administraţie al AECM – forul european al
Fondului de garantare. Au contat şi voturile celorlalte trei fonduri româneşti
 Becali şi-a găsit avocatul: pe Pavel Abraham, fostul şef al Poliţiei  A
murit şi generalul Mihai Popescu, fost şef al Marelui Stat Major  A plecat
şi Neţoiu de la PPDD. Ultimul trebuie să stingă lumina  Antonescu, optimist
în urma declaraţiei conservatorilor: “Omenirea a depăşit şi crize mai mari” -
se consolează acesta  Am trăit s-o vedem şi pe asta: de la 1 iulie vom plăti
facturi mai mici la energie!  Patriciei Kass îi place să cânte la Bucureşti.
Are duioase aduceri aminte de la concertul privat pe care l-a dat la aniversarea
lui Truică  Fenechiu a răsuflat uşurat după încheierea “privatizării” CFR
Marfă. Operaţiunea s-ar fi făcut “cu pistolul la tâmplă”. Nu spune însă la tâm-
pla cui  Instalat prin martie, managerul privat al TAROM, Christian Heinz-
mann a obţinut reducerea mandatului de la patru, la un an  Un general şi un
fiu de general s-au încăierat pentru un loc de parcare!  Viorel Cataramă
şi-a pus pentru a treia oară pirostriile. Nu e sigur că e şi ultima  Becali ar
vrea să-şi petreacă ziua de naştere în libertate! Acelaşi lucru l-ar vrea, probabil,
toţicolegii săi.

Accesând�adresa���http://www.editura-aleg.ro/
biblioteca�Fundației�AlegRO�vă�stă�la�dispoziție�24�de�ore
din�24.�Veți�putea�lectura�-�în�format�digital�-�volumele
semnate�de�reputatul�jurnalist�Octavian�Andronic�și�
vizualiza�albumele�cunoscutului�caricaturist�ANDO.

Pentru achiziționarea edițiilor tipărite ne puteți  contacta
la tel. 021 3122737
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Săptămâna 26
(24 – 30 iunie)

 Tragedia din Muntenegru domină agenda zilei. Între speculaţiile cele mai
insistente – faptul că premierul ar fi aflat veşti despre eveniment cu vreo două
ore mai târziu decât ar fi trebuit. Şi că n-a întrerupt imediat meciul de baschet
în care era angrenat  19 morţi şi 28 de răniţi – este unul dintre bilanţurile
cele mai grave ale accidentelor colective  Acţiunea Executivului a fost
promptă şi completă: au fost trimise aeronave ale armatei pentru a recupera
victimele  S-a decretat şi o zi de doliu naţional, în consens cu cea declarată
de muntenegreni  Culmea nerecunoştinţei: Becali a donat două milioane de
euro pentru catedrala Mântuirii Neamului, iar BOR l-a decorat pe Băsescu
 Steliştii au emoţii: vor mai juca sau nu în Champions League? Pronosti-
curile sunt pesimiste  Nici la ultima tragere nu a fost câştigat premiul de 9
milioane euro de la „6 din 49”  Fenechiu vrea să adopte metoda
„Voiculescu”: să demisioneze din Parlament, ca să fie judecat în primă instanţă
şi nu la Înalta Curte. Se hotărăşte după ce se întoarce din concediu  An-
tonescu oferă o explicaţie pentru nefuncţionarea Alianţei de Centru-Dreapta:
l-ar fi simţit pe Daniel Constantin mai apropiat – sufleteşte – de PSD decât de
PNL  Surpriză: nici vorbă de Vosganian la şefia ICR, cum se specula: can-
didatul este un necunoscut – Lilian Zamfiroiu, diplomat adjunct al ambasadoru-
lui la UNESCO  S-a majorat masa monetară! Nu vă bucuraţi, că nu e bine:
cu cât sunt mai mulţi bani pe piaţă, cu atât valoarea lor e mai mică  La un
seminar organizat de Fondul Român de Contragarantare, bancherii au bătut
câmpii cu graţie, militând pentru angajarea de filosofi şi psihologi la bănci. De
ce nu şi coregrafi?  TAROM nu are nici o şansă să fie rentabilizat în 2013
– spune fostul şi actualul director executiv Nicolae Demetriade, cel care ar
urma să-l înlocuiască pe belgianul care şi-a cerut din proprie iniţiativă redu-
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cerea mandatului  RADET se dovedeşte o veritabilă pepinieră pentru DNA:
trei directori au fost arestaţi pentru luare de mită: firma Erbaşu îi plătea ca să-
şi primească... banii pe care îi datora întreprinderea!  Uşurare! Steaua va
juca în Champions League! A primit o sancţiune cu suspendare. Cam ca Becali
 De ziua drapelului României, acesta a fost arborat în bernă, în memoria
victimelor din Muntenegru  Curat ghinion pentru doamna Motoc, cea care
se şi vedea la CEDO: din cei patru candidaţi audiaţi de parlamentari, ea a ieşit
a patra!  Statutul parlamentarilor a fost amânat pentru la toamnă! Cei care
stau la hotel au mai căpătat un răgaz  DNA va avea competenţe doar pentru
infracţiunile cu daune mai mari de un milion de euro. Corupţii vor trebui să-şi
facă bine socotelile ca să nu depăşească „pragul”  Ne-am îmbătat cu apă
rece: proiectul NABUCCO a pierdut cursa pentru transportul gazelor din Azer-
baidjan. Ne-am anulat speranţele de a câştiga din transportul gazelor şi de a
mai micşora nota de plată a importurilor  Lovitură de măciucă pe care o dă
CCR-ul coaliţiei la guvernare: pragul de 30% la referendum va fi valabil doar
peste un an! Adio revizuire a Constituţiei anul acesta!  Contrabanda cu ţigări
a scăzut, în mai, sub 13% - anunţă cu satisfacţie producătorii de ţigarete care
au un duşman comun în traficanţi  Vosganian s-a întâlnit şi cu ambasadorul
Libanului şi se află în avantaj faţă de Maria Grapini în competiţia colectării de
diplomaţi  A fost reînfiinţat Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovascu-
lare şi Transplant de la Tg. Mureş, cel pe care Szeke îl desfiinţase odată cu alte
vreo 60 de spitale, în numele creşterii calităţii asistenţei sanitare  Senza-
ţional: România a finalizat cu succes acordul cu FMI! Adică a făcut tot ce i s-
a cerut în cele cinci acţiuni prealabile ale acordului stand-by!  Ponta s-a dus
la Baku să sărbătorească căderea proiectului Nabucco. Le-a oferit pe tavă
azerilor OLTCHIM-ul, doar că aceştia au refuzat politicos spunând că nu vor
să profite de situaţia gravă a acestuia: dacă vreţi să ne vindeţi ceva, spuneţi-ne
altceva decât că dacă nu-l luăm noi îl închideţi! – a fost palma pe care a primit-
o delegaţia română  O altă victorie a Executivului: Tribunalul Bucureşti a
scos Hidroelectrica din insolvenţă! „Băieţii deştepţi” au fost învinşi! Urmează
„băieţii proşti!”  Dacă tot a plecat Ponta în turneu asiatic, nu a avut cine
să-i mai facă concurenţă şi Băsescu s-a dus liniştit la reuniunea Consiliului Eu-
ropean de Vară de la Bruxelles, ca să se mai relaxeze după efortul depus în
week-end-ul trecut pe la „Cireşica”... Micul ministru al marilor proiecte,
Dan Şova, nu stă degeaba. Acum se consultă cu autorităţile locale ca să vadă
ce e de făcut cu autostrada Transilvania. Consultările sunt gratuite  Gigi
Becali este ghinionist: cererea sa de contopire a pedepselor s-a soldat cu o con-
damnare în plus de 6 luni! Probabil că o să-l dea afară şi pe avocatul Abraham!
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 Antonescu i-o trage peste bot aliatului Daniel Constantin: dacă sunt
nemulţumiţi, conservatorii pot să plece din Alianţa de Centru. Dar vor trebui
să lase libere şi posturile din guvern. Inclusiv portofoliul Agriculturii
 Dragnea nu renunţă la ideea unui referendum pentru regionalizare la finele
acestui an. Chiar dacă eşecul e previzibil, având în vedere „copita” aplicată de
Curtea Constituţională  Căsnicia din ACD s-a destrămat – concluzionează
trist Daniel Constantin, dar nu exclude soluţia concubinajului. Tot se poartă...
 Până una-alta, Antonescu are măcar director de campanie electorală pentru
preşedinţie: pe Nils Schnecker scos din „dispozitivul” Antenei 3  De la
Baku, Ponta a ajuns la Taşkent, în Uzbekistan. Ultimul care a fost pe acolo e
preşedintele Iliescu, prin 2003  Ministrul Şova a fost agresat cu o roşie, de
către o militantă pentru Roşia Montană  Piedone a găsit un schelet în sub-
solul Poliţiei Locale a Sectorul 3. Probabil un cetăţean mort de foame…
 Grapini ne informează că celebrul său impozit forfetar se va aplica de la 1
octombrie. Dacă nu cumva Executivul nu se va răzgândi din nou  Fiind ocu-
pat cu nunta Robertei Anastase, Băsescu l-a delegat pe Antonescu să-l repre-
zinte la festivităţile prilejuite de intrarea Croaţiei în UE. Ba pardon! – a zis
preşedintele Senatului: reprezint România, nu pe Băsescu!  Preşedintele
le-a bătut obrazul colegilor săi europeni, la Bruxelles pentru că n-au susţinut
proiectul Nabucco. În condiţiile acestea, trebuie să ne redefinim politica ener-
getică – i-a mai avertizat el, bătând şaua spre americani şi spre gazele de şist
 Din îndepărtata Asie, Ponta recunoaşte: Noua Constituţie şi regionalizarea
ar putea fi amânate cu un an!  „Nu şi referendumul meu” – şicanează
Băsescu, fiind sigur că acesta va fi votat chiar şi în condiţiile cvorumului de
50%!  Băsescu şi-a încurajat susţinătorii să formeze partidul politic „Miş-
carea populară” în care, la un moment dat, ar putea intra şi el. N-a pierdut prile-
jul să mai trântească una gogonată: constituţia asta revizuită e a unei „găşti!”
O gaşcă de 70%, aleasă  Evaluarea naţională se încheie cu un succes. Cu
atât mai inexplicabil cu cât aceiaşi elevi vor rata cu siguranţă bacalaureatul
 Transplantul de capete umane e posibil – anunţă un chirurg italian, dând
politicienilor o mare speranţă  Roberta s-a măritat, după ce a stat pe gânduri
15 ani  „Ăla mic cu capu’ mare” – cum şi-a definit Băsescu colaboratorul -
adică pe Aurelian Pavelescu – a fost dat afară din PNŢCD de gruparea Lupu,
pe motiv de atitudine dictatorială .
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Săptămâna 27
(01 – 07 iulie)

 1 iulie aduce noi bucurii românilor: creşterea salariului minim şi a alocaţi-
ilor de susţinere a familiei şi venit minim garantat. Bucurii care nu com-
pensează însă creşterea preţului gazelor şi a derivatelor – inclusiv alimentele
 Vanghelie nu se lasă mai prejos decât Oprescu şi Chiliman şi vrea să mute
şi el primăria într-un sediu nou, cu chirie consistentă din care să-şi facă parte
şi alţii  A început bacalaureatul. Cu un scandal izbucnit la liceul Bolin-
tineanu, unde s-a devoalat noul mecanism de fraudare  Tot de la 1 iulie,
amenzile de circulaţie cresc proporţional cu noul salariu mediu  Printre
destule veşti proaste, şi una bună: tarifele de roaming cu ţările din Uniunea
Europeană scad. Vom vorbi mai ieftin cu părinţii, verii sau copiii din Italia,
Spania şi de pe unde i-a mai chemat culesul de căpşuni  Dragnea a găsit
soluţia de contracarare a deciziei Curţii Constituţionale: referendumul ar putea
dura şi trei zile, să aibă timp 50% din alegători să se prezinte  România
salută cu jumătate de gură aderarea Croaţiei la UE: fără MCV, fără monitor-
izări, fără condiţii...  În Germania e deficit de medici! Nici o problemă:
avem noi destui!  Garda Financiară iese din schema MF şi intră în istorie.
Fără glorie  INS a numărat fix 720.000 de şomeri în România. Ceea ce
înseamnă un procent de 7,5%  Debutul de săptămână l-a prins pe Ponta prin
Hong Kong, unde a aflat singur că este taifun. Nu l-a înştiinţat nimeni!  Par-
lamentarii şi-au suflecat mânecile şi au pus în acord cu observaţiile Curţii Con-
stituţionale Statutul parlamentarilor. Acela care nu-i mai lasă să stea la hoteluri
de lux  Preşedintele nu stă degeaba. Nici nu se plimbă prin China. El
munceşte. A şi prezentat Raportul Comisiei prezidenţiale pentru Agricultură,
care zice ce şi cum cu domeniul ăsta în anii care vin. O operă numai bună de
pus în bibliotecă  Directoarea liceului Bolintineanu a fost demisă după ce
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s-a descoperit o tentativă de fraudă. Se strânseseră bani de la elevi ca să li se
dea subiectele rezolvate  Cernea se consideră homosexual, femeie şi evreu.
Nu deodată, ci pe rând!  Preşedintele invită, elegant, toate partidele, să sem-
neze “pactul pentru Agricultură”. Fostul său şef de partid, Roman, făcuse şi el
cu Agricultura, un pariu...  Dacă s-a apucat de strategii agricole, înseamnă
că se pregăteşte să devină premier – constată Ponta, tocmai din China
 Numărul profesorilor ridicaţi şi anchetaţi de procurori pentru suspiciunea
de fraudă, de la liceul Bolintineanu, se ridică la 37!  Am importat şef de
bursă din Polonia. Poate că aşa va începe să mişte şi a noastră  Insolventa
Hidroelectrica a realizat, în iunie, o producţie-record de electricitate. Spre
necazul băieţilor deştepţi  În Afganistan mor şi civili români. Doi angajaţi
ai unor companii americane de servicii s-au aflat la locul nepotrivit în timpul
unui atentat ucigaş. Unul a fost pulverizat de explozie, iar al doilea a fost rănit
 Una dintre rarele “companii” de stat profitabile este... BNR, care anul trecut
a obţinut un profit de 700 milioane euro. Este meritul destoinicului manager
“privat” Isărescu  Cioacă a fost condamnat la 21 de ani cu executare, pen-
tru... impertinenţă! Pentru că procurorii n-au reuşit să dovedească nimic! Nici
cadavru, nici arma crimei, nici probe directe! În America ar fi părăsit tribunalul
fluierând  Avem concurenţă, tocmai în Peru: acolo au murit 19 oameni când
un autocar s-a prăbuşit într-o prăpastie!  La Beijing, Ponta a fost primit de
preşedintele Chinei şi de premier. Ambele părţi doresc să dezvolte cooperarea,
dar doar chinezii au cu ce  Ariton, fostul minsitru al Economiei, s-a trezit
din moţăiala parlamentară şi a zis că Boc e cel care a pus bazele colaborării cu
China. Ne amintim cum: printr-o vizită făcută fără să fie invitat şi prin scurte
întâlniri protocolare cu lideri din linia a treia. Ba a mai şi fost ţinut în hotel
vreo două zile pe motiv că nu i se putea asigura escortă  Cu Constantin
Popa, senatorul recent exclus, cifra pierderilor PPDD se ridică la 20 de parla-
mentari. Au mai rămas însă câţiva  Chelului îi lipseşte tichia de mărgăritar:
primăria Capitalei avea nevoie ca de aer de o pinacotecă, aşa că a făcut un
schimb cu BCR, căruia i-a mai plătit şi o diferenţă de 6 milioane de euro!
 În două săptămâni, ultimii parlamentari care mai stăteau la hoteluri, vor
trebui să le părăsească. Nu se ştie cum se vor descurca cu doar mia de euro pe
care o primesc pentru cazare!  Şpaga de BAC la Bolintineanu varia între
300 şi 600 euro, după starea materială a părinţilor  S-a dat liber la achiziţii!
Anumite companii de stat nu vor mai fi obligate să organizeze licitaţii. Vor
putea să arunce banii pe ce cred şefii lor, fără să-i mai întrebe cineva  O de-
fecţiune la metrou a ţinut sute de oameni în subteran mai bine de o oră. Printre
aceştia şi mulţi elevi care au întârziat la proba de bacalaureat  Isărescu este
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ferm de partea poporului – cei 7 milioane de deponenţi – şi nu de cea a celor
400.000 debitori cârcotaşi care caută “anumite uşurări la credite cu ajutorul
avocaţilor”  Dacă nu prea avem turişti, avem măcar o conferinţă internaţio-
nală de turism la Palatul Parlamentului  A încetat din viaţă Radu Vasile.
Economist, poet şi premier, în cea mai dificilă etapă postdecembristă, omul
care a făcut pace la Cozia cu ortacii lui Cozma şi a salvat Bucureştiul de o nouă
năvălire. Dumnezeu să-l odihnească în pace!  Ca să scape de 3600 de an-
gajaţi de la Poşta Română, statul e dispus să scoată din buzunarele goale ale
bugetului vreo 70 milioane de lei, salarii compensatorii. Oare cât ar costa să
facă Poşta eficientă?  Traian Băsescu îl regretă pe Radu Vasile. Are şi de
ce: acesta l-a făcut, practic, om politic  O ştire complet neinteresantă pentru
canalele TV de ştiri: elevii români au obţinut 6 medalii de aur şi argint la
Olimpiada Balcanică de Matematică. Dacă le-ar fi obţinut copiind era o
chestiune de “breaking news”  Abia întors din China şi în drum spre am-
basada Statelor Unite, unde a participat la recepţia de Ziua Naţională alături
de Antonescu, Ponta şi-a exprimat regretul faţă de moartea prematură a fostului
premier – primul care trece în nefiinţă  Fără ambasador de şase luni, ameri-
canii au serbat în avans Ziua Naţională şi n-au rezistat ispitei de a menţiona
contribuţia lor la salvgardarea statului de drept. Iar însărcinatul cu afaceri,
Duane Butcher chiar le-a spus-o de la obraz lui Ponta şi Antonescu, autorii
loviturii de stat!  A lipsit de la serbare tocmai beneficiarul sprijinului ameri-
can de acum un an, Traian Băsescu, deoarece a fost convocat la Berlin de pri-
etena sa Angela Merkel, ca să discute problemele tinerilor din UE  Relu
Fenechiu declară că dacă va fi condamnat, pleacă acasă. Ba, pardon: pleacă la
puşcărie!  Cei trei directori de la RADET acuzaţi de corupţie au fost eliberaţi
din arest de către instanţă. Ce mare lucru au făcut? Au luat şi ei o şpagă, ca
toată lumea...  Argumentaţia procurorilor în procesul lui Cioacă poate de-
veni un scenariu de succes la Hollywood pentru o peliculă de ficţiune
 Băieţii ăştia au o fantezie debordantă, stimulată intens de absenţa probelor
 Tot de ziua lor naţională, americanii ne-au dat vestea că vom mai avea de
aşteptat câţiva ani ca să putem călători fără vize în ţara lor. De vină am fi tot
noi, că ei ne refuză vizite într-un procent prea mare... Plâns cu lacrimi amare
de Isar, după ce acesta a fost dat afară din CA al TAROM, managerul profe-
sionist Heinzmann este acuzat că printre primele măsuri pe care le-a luat a fost
să-şi angajeze vreo 40 de cunoscuţi. Ca să nu conducă singur compania
 Fenechiu vrea să renunţe la linia de metrou spre Otopeni. Cică costă prea
mult şi nu va ajunge niciodată să aibă un trafic care să justifice cheltuiala. Stra-
niu: la fel spunea şi un predecesor al actualului (încă) ministru al Transpor-
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turilor, că România n-are nevoie de autostrăzi pentru că nu va avea niciodată
un trafic de o asemenea amploare. Ghici cine era ministrul?  Fire vigilentă,
Monica Macovei stă trează la postul de observaţie al democraţiei şi constată
cu îngrijorare că, deşi a trecut un an de la “lovitura de stat”, “statul de drept”
rămâne în pericol!  Conservatorii propun tot felul de lucruri trăznite, dar
fără să-şi facă griji asupra costurilor: ultima găselniţă e ca copiii din clasa întâi
să primească un echipament sportiv gratuit. De ce nu şi câte o bicicletă?
 Senzaţia zilei a constituit-o comunicatul INS cu privire la rezultatul recen-
sământului. Mai suntem doar 20 de milioane! Vestea l-a făcut nostalgic pe
Ponta: am avut cvorum la referendum! Deci Băsescu n-ar trebui să mai fie
preşedinte! Băsescu, în schimb, crede că Ponta e lipsit de responsabilitate dacă
face o asemenea afirmaţie  Fenechiu s-a prezentat la Înalta Curte unde se
judecă dosarul “Transformatorul”. Şi vrea să se termine odată, pentru că
povestea asta îi afectează cariera politică de opt ani  Cu toată frica sa de
avion, primarul Oprescu şi-a luat inima în dinţi şi s-a dus în Kazahstan să se
înfrăţească cu primarul din Astana  Radu Vasile a fost decorat post-mortem
de preşedintele Băsescu, care n-a avut timp să facă gestul cât fostul său mentor
mai trăia. Fără Radu Vasile, cariera actualului preşedinte ar fi fost cu totul alta.
El este cel care l-a împins în prima scenă  Evaluarea naţională a marcat un
succes care pe mulţi îi lasă cu gura căscată: 76% dintre elevi au obţinut note
de trecere. Nu s-a mai întâmplat de mult şi e de mirare cum reuşesc copiii ăştia
să se prostească până la bacalaureat  Fostul prieten al lui Băsescu, Voronin,
se întreabă cine l-a invitat pe acesta la Chişinău, în condiţiile în care nu se ştie
niciodată dacă e beat sau treaz. Păi, cine a alimentat crama de la Cotroceni cu
câteva camioane de vinuri moldoveneşti? Parcă tot Voronin îl chema
 Sentinţa în dosarul “Transformatorul” se va da pe 12 iulie. Fenechiu va
mai fierbe la foc mic o săptămână  Procurorii vor să-l poprească pe ministrul
Transporturilor pentru nu mai puţin de 15 ani  Un fost director adjunct al
fiscului din Caraş-Severin a fost arestat pentru tâlhărie! Păi, de ce? Doar asta
este specialitatea fiscului  O, ce veste minunată: profesorul Voiculescu l-a
convins pe Antonescu să mai dea o şansă alianţei liberalo-conservatoare, in-
tervenind pentru stingerea unui conflict în care el nu avea, bineînţeles, nici un
amestec. Noroc că s-a amestecat la timp  În sfârşit, după ce i s-au îndeplinit
toate doleanţele, Băsescu a promulgat modificarea Statutului Parlamentarilor,
pe care l-a întors de trei ori până acum  Episodul tablourilor furate din
Olanda ne plasează, ca naţie, în categoria ţărilor tribale. Arderea celor şapte
tablouri de o valoare culturală inestimabilă îmi apare similară cu dinamitarea
statuilor uriaşe ale lui Budha, de către talibani, în Afganistan  Conflict dur
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între poliţişti şi părinţi la “Bolintineanu”. Îmbrânceli, înjurături, acuze…
 Linia de metrou Gara de Nord – Otopeni va fi înlocuită cu o linie de tren
rapid: probabil aceeaşi pe care a lansat-o Berceanu şi care lăsa călătorii în
câmp...  Un poliţist din Mehedinţi, aflat aproape în comă alcoolică a spul-
berat, cu maşina pe care o conducea, şase copii!  Am trăit s-o vedem şi pe-
asta: Mercedesul cu motor de Dacia. Nu e glumă, e real şi costă vreo 20.000
de euro  Agathon o ţine langa cu “proiectul Dracula” eşuat pe când el era
ministru al Turismului. Nemaifiind, s-ar putea să reuşească…  Soţia lui
Sergiu Nicolaescu a publicat testamentul spiritual al regizorului. Singura parte
din avere pe care e dispusă să o împartă cu oricine  Băsescu se laudă că ştia
de la ora 19.00 despre accidentul din Muntenegru, când Ponta juca baschet.
“Minte!” replică premierul. La ora aceea nu ştiau nici autorităţile muntenegrene
 Pierdere ireparabilă pentru PDL: Adrian Papahagi, cel pus “de milă, de
silă” pe liste ca să nu rămână fără colegi, a demisionat şi s-a transferat la Miş-
carea Populară  În schimb, partidul se întăreşte cu bucălatul fost ministru al
Justiţiei. Predoiu a acceptat să intre în politică, direct pe funcţia de prim-vi-
cepreşedinte care i-a fost oferită de Blaga  Nici candidaţii la preşedinţie nu
se mai bucură de respect: Ninel Potârcă, businessman rom, a fost arestat pentru
evaziune fiscală  Rentabilă e meseria de europarlamentar: Cristian Preda a
reuşit să economisească anul trecut nu mai puţin de 100.000 euro!  Pentru
tot circul de la Bolintineanu, a plătit “acarul Păun”: purtătorul de cuvânt al
Poliţiei Capitalei 

Săptămâna 28
(08 – 14 iulie)

 S-au afisat rezultatele BAC-ului. Rata de promovabilitate la nivel naţional
este de 55,52%. Mai mare decât cea din ultimii doi ani, de când s-au introdus
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restricţiile anticopiat. Procentul nu-i include şi pe cei care nu s-au prezentat la
examene. Cu aceştia, rata ar fi mai mică de jumătate  Decepţie mare pe
jucătorii la LOTO: premiul de 11 milioane de euro tot nu s-a câştigat. Din 15
noiembrie 2012 refuză să iasă cele 6 numere câştigătoare  Corlăţean începe
o vizită la Moscova, unde îl aşteaptă confruntări dure cu liderii ruşi. Nu doar
pe tema tezaurului… Era să fie măcel, la Iaşi, unde un schizofrenic a intrat
într-o sală de curs cu o bombă din al doilea război mondial, pe care însă n-a
reuşit să o amorseze. A fost pus la pământ de un student care nu s-a intimidat
 1100 de persoane au fost muşcate, în Capitală, doar în primele patru luni
ale acestui an. În mod surprinzător, nici un câine nu a fost muşcat de oameni!
 Brăila este judeţul care a înregistrat cel mai mare procent de promovabili-
tate la BAC: 74,17%. Acolo ori se învaţă, ori sistemele de fraudare sunt mai
bine puse la punct decât prin alte părţi  Cei mai cinstiţi au fost, se pare,
liceenii ilfoveni: puţin doar peste 20%  În sfârşit, avem un premier “alter-
nativ” în guvernul-fantomă al DPL: Cătălin Predoiu, proaspăt membru de par-
tid, cocoţat în funcţia de primvicepreşedinte. Ponta are de ce să fie îngrijorat!
 Vântu a rămas şi fără permis de conducere: mergea cu 104 km/h printr-o
localitate  În timp ce Băsescu consideră vizita lui Ponta în China drept “cat-
astrofală”, acesta anunţă cu bucurie că România a ieşit din izolarea în care a
băgat-o preşedintele  Tot Ponta e cel care nu înţelege un lucru: cum e posibil
ca subalterni de-ai lui, de la Guvern, să câştige de trei ori mai mult decât el?
Păi, să-l întrebe pe Boc  Ce înseamnă disciplină: în colegiile militare, pro-
movabilitatea la BAC a fost de sută la sută!  Un primar din Prahova s-a
trezit că i-au dispărut din caseta de valori de la Raiffeisen Bank, un milion de
euro! Nu erau ai lui ci ai soţiei – i-a liniştit el pe cei de la ANI, care se şi apu-
caseră să-i verifice declaraţia de avere  Gigi Becali n-a reuşit să înduplece
instanţa şi să obţină “regim deschis”. Adică să poată merge pe trotuar, ca un
om liber, şi să poată să comunice cu familia prin telefonul mobil  Ţeapă de
6 milioane de euro la BCR Asigurări de Viaţă, printr-un mecanism ingenios de
fraudare a taxelor!  122 de elevi din toată ţara au obţinut media 10 la BAC.
Doar unul din Bucureşti  Mariana Câmpeanu îi linişteşte pe ghinioniştii de
la BAC: vor primi indemnizaţie de şomaj!  Ministrul Vosganian n-a pierdut
prilejul să facă o vizită oficială… acasă. Adică în Armenia. Unde a fost primit
cordial de preşedintele Sargisyan  S-au pronunţat pedepsele în dosarul ma-
ternităţii Giuleşti, unde au murit şase copii arşi de vii în incubator. Asistenta
de serviciu va face doi ani de puşcărie. Restul pedepselor sunt simbolice
 Contestaţia la NUP-ul dat de Parchet în dosarul de plagiat al lui Ponta a
fost resprinsă de Înalta Curte. Rămâne cum s-a stabilit!  Toate belelele pe
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capul lui Vadim: după ce a fost revocat din funcţia de preşedinte al PRM, “noua
conducere” ameninţă să-l şi excludă din partid!  Cu cât îi merge mai rău
unei bănci, cu atât şefii săi câştigă mai bine! E cazul BRD, unde directorii au
realizat anul trecut salarii-record, de peste 8 milioane de lei  O ştire care a
zguduit Italia: o ţigancă, originară din România, a găsit un portofel pe care
l-a returnat proprietarei. Nu se ştie exact dacă erau şi bani în el  Şoc şi groază
la DNA: Camelia Voiculescu a fost inculpată în dosarul de şantaj, alături de
Sorin Alexandrescu şi un alt director din grupul INTACT. Este un atac la fami-
lie – denunţă manevra preşedintele fondator al PC şi al grupului media
 Performanţă la Victoria: şedinţă de guvern două zile la rând  Ne
părăseşte Martin Harris, ambasadorul Marii Britanii, după un serviciu strălucit
în slujba bunelor relaţii dintre cele două ţări. Ajunsese un bun vorbitor de limbă
română, recita chiar poezii de Eminescu  Guvernul a lansat Planul Naţional
de Investiţii Strategice şi crearea de locuri de muncă. Un plan ambiţios în care,
însă, unele obiective sunt numărate precum steagurile lui Pristanda. “Vreau in-
vestiţii de 10 milioane de euro!” – a clamat şeful Executivului  Antonie
Solomon, fost primar al Craiovei şi parlamentar PPDD, a fost condamnat la
trei ani închisoare cu executare. Sentinţa nu este definitivă, dar PPDD-ul
doreşte să se debaraseze de el  Premierul francez Jean Marc Ayrault a fost
primit cu fast la Palatul Victoria, a convorbit cu preşedintele Iliescu, a participat
la inaugurarea unui liceu francez şi a mers la TVR împreună cu Ponta, pentru
un interviu  Deşi din aceeaşi familie politică, Ponta şi Ayrault se deosebesc
prin modul în care tratează gazele de şist. Francezul nici să n-audă de ele, în
timp ce Ponta tocmai a dat cale liberă explorărilor  Franţa susţine integrarea
noastră în spaţiul Schengen, dar cu măsură – a declarat premierul. Adică în
două etape: prima ar fi cea a traficului aerian. Pentru celelalte căi, om mai
vedea  Va depinde – am subînţeles – şi de modul în care vom reuşi să ne
ţinem ţiganii pe acasă, asta fiind tema care-i enervează cel mai tare pe francezi
 Eveniment unic: premierul Ayrault sărbătoreşte Ziua Naţională a Franţei
în România, în avans. Ca dovadă a parteneriatului strategic  România a
respins directiva europeană privind ţigările aromate pe motiv că ar genera
pierderi consistente la buget şi ar stimula contrafacerile şi traficul  USL îşi
propune să creeze un milion de noi locuri de muncă. Pe cele vechi care dispar
nu le ia în calcul  După ce, iniţial, dăduse un pronostic de 20 de ani pentru
unificarea României cu Moldova, Traian Băsescu a devenit mai optimist şi
crede că acest lucru se va întâmpla mai devreme. Nu precizează, însă, când. În
orice caz, nu în mandatul său  Nu mai puţin de 17 fapte de luare de mită şi
abuz în serviciu au fost probate de procurori în sarcina adjunctului şefului Jan-
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darmeriei Române, generalul Neculai Botic. E o adevărată epidemie la jan-
darmerie  Spre surpinderea lui Antonescu şi Ponta, care probabil că mizau
pe o altă soluţie când l-au introdus în Guvern, Fenechiu a fost condamnat
la cinci ani cu executare  Bineînţeles că Fenechiu şi-a dat demisia pe care
Băsescu a primit-o cu multă plăcere  Fostul ministru este însă hotărât ca de
acum înainte să trateze problema cu maximă seriozitate. Până acum nu prea a
luat-o în serios  În urma soluţionării constentaţiilor, promovabilitatea la BAC
la nivel naţional a crescut cu un procent, până la 56, 4%. E ceva  Antonescu
exclamă: Sunt alături de Fenechiu până la CAPĂT! Cum adică “până la capat”?
Vorbeşte serios sau nu ştie ce înseamnă “capătul ăsta” Ghici pe unde se mai
duce Vosganian ca să pronoveze economia naţională...Fix în Mexic! În numele
indistriei navale româneşti  “Mâna moartă” a liberalilor în materie de pro-
puneri de miniştri cu bube în cap nu se dezminte: Acum vor ca în locul lui
Fenechiu să-l pună pe Silaghi, unul care a scăpat de puşcărie cu mult talent
 Ştiţi cât încasează un parlamentar ca să nu treacă pe la Parlament? 70% din
indemnizaţie! Rentabil, nu?  Minunea s-a petrecut: marele premiu de 11 mi-
lioane de euro de la “6 din 49” a fost câştigat. De un gălăţean. Oare ce o avea
de gând să facă cu atâta bănet?  Ţiriac şi-a ocupat în sfârşit locul în Hall of
Fame. Unde Năstase intrase mai demult.

Săptămâna 29
(15 – 21 iulie)

 Din cele 11 milioane de euro pe care le-a câştigat un gălăţean la “6 din 49”,
va trebui să dea statului 3. În semn de recunostinţă.  Liceenii nu se înghesuie
să se înscrie la cea de a doua sesiune a bacalaureatului. Ultima vacanţă şcolară
pare mult mai importantă. Iar majoritatea ştie că la cât nu a învaţat oricum nu
prea are şanse  Ponta e din nou interimar. De data asta la Transporturi- până
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când liberalii vor conveni asupra înlocuitorului lui Fenechiu care este, se pare,
tocmai cel pe care l-a înlocuit Fenechiu  Asta a decis-o în absenţa lui An-
tonescu, plecat niţel până în America, înlocuitorul său la comandă, Johannis.
 Iar candidatul este numeni altul decât Ovidiu Silaghi, cel pe care ANI îl
acuzase că are nişte bani despre a căror provenienţă nu poate da relaţii  Mi-
nisterul de Interne supune dezbaterii publice proiectul privind eliberarea per-
misului de conducere. Cei interesaţi pot face propuneri de care nu se va ţine
seama  Bucălatul fost ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu, are limbariţă de
când a devenit prim vice la partidul din care nu a făcut parte când era în guvern.
El constată că ce se întâmplă cu Fenechiu îi afectează pe toţi românii. Chiar şi
pe pedelişti  Madam Grapini cere, ferm, ca impozitul forfetar să se aplice
de la 1 Octombrie. Nu precizează însă şi cui cere acest lucru  Tot dânsa con-
stată cu o perspicacitate ieşită din comun, un dezechilibru între interesele pu-
blice şi cele private.  Hoţii tablourilor din Olanda au fost trimişi în judecată.
Înarmaţi doar cu o şurubelniţă ei au reuşit ceva comparabil cu ce au făcut tali-
banii când au aruncat în aer statuile urişe ale lui Buddha. Au pus pe foc vreo
câteva zeci de milioane de euro, odată cu capodoperele arse la Măcin  A
fost spartă casa Cameliei Voiculescu, dar nu s-a furat nimic! Cine mai sparge
în ziua de astăzi case şi nu fură? Să nu fi găsit hoţii nimic demn de interesul
lor? Măcar vreo fotografie cu dedicaţie de-a Varanului A început vizita şefei
FMI Catherine Lagarde, care prefaţează sosirea delegaţiei , pentru negocierea
noului acord. La conferinţa de presă de la BNR în asistenţă au luat loc am-
basadorii din ţările UE şi premierul Ponta. Nu au pus însă nicio întrebare. În-
trebările le-a pus ,probabil, tot doamna Lagarde.  Fenechiu dă asigurări că
proiectele pe care le-a început vor fi terminate când se va întoarce. Adică peste
vreo 5 ani!  România a avut cea mai ridicată inflaţie anuală din UE!
 Doamnei Lagarde, Bucureştiul i-a amintit de Paris. Probabil că nu numai
prin arhitectură, ci si prin scandalurile de corupţie.  Vasile Blaga descoperă
şi la USL ceea cu ce era obişnuit la PDL: premierul are fini prin toate minis-
terele!  Silaghi e optimist: crede că Băsescu îl va valida în funcţie. Deşi lui
Ponta i-a spus că se mai gândeşte  Se mai întâmplă şi lucruri bune în şcoala
românescă. Elevii români au ocupat primul loc în Europa la Olimpiada Inter-
naţională de Fizică. Şi sunt pe locul 5 în lume  Ca să nu se plictisească par-
lamentarii, Băsescu le-a trimis înapoi legea Achiziţiilor Publice. Să o
reexamineze şi să o mai sistematizeze  Noul preşedinte al ICR, Lilian Zam-
firoiu, recunoaşte cinstit că a avut relaţii cu Securitatea. Dar nu a turnat pe ni-
meni. A fost o relaţie platonică.  La Chişinău Traian Băsescu a fost primit,
după tradiţie, cu urale şi huiduieli. El le-a spus fraţilor de peste Prut că nu prea
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a văzut moldoveni cu ochi oblici. Dacă mai are răbdare, s-ar putea să-i vadă în
curând  Noul şef al misiunii FMI, sosit la Bucureşti pentru negocierea noului
acord, este o femeie. E şi nemţoaică. Andreea Schaechter  Soarta loveşte
nemilos clanul Becali. După moartea mătuşii lui Gigi, înecată în piscină, un
fin a fost călcat de tren. Cu tot cu Bentley- ul în care se afla  Băsescu le-a
promis moldovenilor că România va ridica la 6000 numărul burselor puse la
dispoziţia tinerilor. Nu-l doare gura să promită- constată Ponta, care va trebui
să găsească banii  Noul Procuror General, Tiberiu Niţă, a declarat sub sem-
nătură că în decembrie 1989, în timp ce era militar în termen la o unitate de
Securitate, a tras cu mitraliera în casele din jurul televiziunii şi într-un elicopter
al Armatei. Pe chestia asta a devenit Erou al Revoluţiei, cu toate beneficiile
aferente  Sebastian Ghiţă vrea să depună o iniţiativă legislativă care să per-
mită SRI să intercepteze şi conversaţiile purtate pe telefoanele cu cartelă pre-
plătită. El nu a băgat de seamă că măsura a fost deja avizată de CSAT în timpul
mandatului provizoriu a lui Antonescu  Cei trei ofiţeri constănţeni de la
Combaterea Criminalităţii, care l-au schingiuit pe ofiţerul sub acoperire despre
care aflaseră că-i urmărea, au fost trimşi în judecatată  Premiul “Ponta” pen-
tru elevii de 10 de la BAC este de 3000 de lei  Premierul constată cu tristeţe
că presa românescă pune investitorii străini pe fugă. Mai ceva decât birocraţia
şi corupţia  Băsescu se gândeşte să ceară cetăţenia Republicii Moldova. La
finalul mandatului, ca să scape de dosarele care-l aştepată să rămână fără imu-
nitate. Vosganian s-a plimbat puţin până în Mexic  Isărescu pune ferm
lucrurile la punct: România nu a trecut printr-o criză financiar bancară... Ce a
a fost a fost doar recesiune. PUNCT!  Încă un deputat condamnat: Mircia
Muntean, PDL, patru ani cu suspendare pentru abuz în serviciu  Bomba
săptămânii o constituie readucerea lui Hayssam în ţară, când nimeni nu se mai
aştepta. Preşedinţia îşi arogă toate meritele, dar Ponta declară ca a fost tot tim-
pul la curent cu desfăşurarea operaţiunii  Vosganian l-a destituit pe Gabriel
Plăiaşu, care tocmai fusese numit şef la OPSPI, fără să se ţină cont că avea in-
terdicţia de a ocupa o funcţie publică timp de 3 ani pe motiv de incompatibili-
tate. Cum la guvern nimeni nu ţine o astfel de evidenţă, nu sunt excluse şi alte
numiri de acelaşi fel  Blaga îşi exprimă satisfacţia că aducerea lui Hayssam
le va da dureri de cap multora. În mod normal ar trebui să-i dea şi lui, pentru
că era ministru de Interne când acesta s-a evaporat peste graniţă, ascuns în
turma de mioare de export  Traian Băsescu a declarat la întâlnirea cu dele-
gaţia FMI că ar trebui acceptată acordarea de garanţii guvernamentale pentru
creditele oferite de bănci IMM-urilor. Se pare că preşedintele habar nu are că
există o instituţie care chiar aşa se şi numeşte (Fondul Naţional de Garantare
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a Creditelor pentru IMM-uri), înfiinţată acum 11 ani şi care anul trecut a fost
chiar gazda reuniunii intrnaţionale a fondurilor de garantare din Uniunea Eu-
ropeană. Se pare chiar că preşedintele a transmis un mesaj cu prilejul acestui
eveniment  Într-o intervenţie televizată buimăcitoare, un preşedinte care
părea picat din lună a lansat o serie de negaţii care au lăsat mască audienţa.
După ce consilierii săi făcuseră din Hayssam un trofeu prezidenţial, Băsescu
nu numai că n-a confirmat ceea ce era de domeniul evidenţei, dar a lansat
bomba că aducerea acestuia a fost urmarea unei acţiuni ilicite şi “neautorizate”,
efectuate pe teritoriul altui stat  Patru alpinişti români şi-au înscris numele
în lista celor doar vreo 200 de cuceritori ai piscului Nanga Parbat din Himalaya,
unul mai dificil de escaladat decât Chomolugma  Aproape o oră au discutat,
la Cotroceni, Băsescu şi Antonescu, despre numirea noului ministru al Trans-
porturilor. Preşedintele a solicitat ca Ponta să-şi exercite interimatul până la
clarificarea privatizării CFR Marfă. Fiecare a plecat de la întâlnire cu propriile
idei  Astfel încât Ponta a făcut actele pentru numirea lui Silaghi şi le-a trimis
la Cotroceni, ca să le aibă preşedintele luni la prima oră  Deşi refuză şi el
să dea amănunte, Ponta susţine ferm că recuperarea lui Hayssam a fost legală
şi toate documentele poartă semnătura lui, nu a lui Băsescu  Uitând de vre-
murile triste când poliţiştii îşi aruncau şepcile în curtea Cotrocenilor invitân-
du-l  să iasă afară , Băsescu şi-a recuperat curajul şi cutreieră târgurile – de la
Costeşti la muntele Găina  Dacă nu ştiaţi, aflaţi că PPDD are un preşedinte
(o preşedintă, mai exact) care mai dă şi declaraţii: o doamnă/domnişoară Si-
mona Man îşi dă cu părerea că “venirea” lui Hayssam vrea să acopere o altă
acţiune. Nu ne spune care…

Săptămâna 30
(22 – 28 iulie)

 Aflat în vizită oficială în Spania (fără mandat de la Băsescu), Ponta s-a în-
tâlnit cu regele Juan Carlos şi cu premierul Rajoy. Ambii cu probleme mai mari

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��01.07.2014��14:19��Page�123



124 /  AMOS News

decât ale premierului român  În absenţa sa, propunerea pentru noul ministru
al Transporturilor a plecat către Cotroceni. Unde s-a lovit de refuzul preşedin-
telui. Acesta a făcut tot ce putea într-o astfel de situaţie, ca să-şi şicaneze
partenerul de coabitare: a amânat decizia cu 45 de zile în care Ponta ar trebui
să rezolve privatizarea CFR Marfă  Frunzăverde a ajuns la capătul răbdării:
“Trebuie să-l suspendăm pe Băsescu!” – zice el, dar fără prea mult succes
 Doar 47,83% dintre candidaţi au promovat examenul naţional de definitivat
în învăţământ. Ar fi şi asta o explicaţie a rezultatelor catastrofale ale elevilor
 Mişcarea Populară s-a înregistrat ca partid politic cu Eugen Tomac ca
preşedinte. Evenimentul a fost primit cu rezerve de Ungureanu, care-şi vede
Forţa Civică concurată neloial  Culmea: Poliţia şi Justiţia îl caută pe
Hayssam şi nu dau de el. Nimeni nu-i cunoaşte adresa  Trogloditul Meme
Stoica a fost amendat în Macedonia pentru violenţele exercitate asupra unor
echipe TV româneşti. S-a ales cu “dosar” la UEFA  S-a înţeles de unde ve-
neau rezervele lui Băsescu faţă de cumpărătorul CFR Marfă: Gruia Stoica toc-
mai fusese cercetat de DIICOT într-un alt dosar de privatizare  Măsură
revoluţionară a BOR: s-a introdus oficial prestaţia de sfinţire a automobilului,
contra unei taxe corespunzătoare  Show la BNR: Mugur Isărescu şi invitaţii
săi – băieţi de-ai lui, din bancă – au glosat cu talent pe marginea perspectivelor
economiei româneşti  Rin Hotel al fraţilor Negoiţă e urmărit de blestemul
focului. A suferit un nou incendiu, după cel din timpul construcţiei  Traian
Băsescu, ostenit de atâta coabitare, a plecat în concediu pe litoral. Prima vizită
a făcut-o, bineînţeles, la terasa “Cireşica”, cea atât de dragă lui  Antena 3 a
fost obligată de justiţie să-i emită certificat de acţionar lui Oancea, care deţinea
25%. Drept pedeapsă, fetele lui Voiculescu au făcut iute o mărire de capital şi
l-au lăsat pe patronul de la B1TV doar cu 5,3%  Dinu Patriciu a scăpat de
executarea silită la care-l supusese Peter Imre pentru două salarii restante de
80.000 euro  Ca să i-o plătească lui Băsescu, Ponta a decis să trimită
hotărârea privind privatizarea CFR Marfă la CSAT, ca să-şi asume şi preşe-
dintele răspunderea  Vocea Rusiei se face auzită încă odată cu o informaţie
trăznet: Hayssam ar fi fost preluat de serviciile secrete româneşti dintr-o în-
chisoare din Irak, unde nu se ştie de ce se afla  Ponta cataloghează pe loc
informaţia ca fiind din categoria celor livrate de Băsescu… Boc, blocat în
PDL de posibilitatea pierderii mandatului de primar, se mulţumeşte să salute
apariţia Partidului Mişcarea Populară, ca binevenită în corul criticilor USL
 Adrian Năstase a scăpat de dosarul “Armelor” cu o amendă administrativă
 La show-ul său, Mugur Isărescu s-a plâns de faptul că nu poate lua credite
pentru podgoria sa gajând producţia. Banca îi recunoaşte ca obiect de gaj doar
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cisternele –pentru că aşa spune… Regulamentul BNR!  Iubitul Iuliei Vântur,
actorul indian Salman Khan a fost pus sub acuzare pentru ucidere din culpă şi
riscă o pedeapsă cu închisoare de 10 ani. Exclus ca Iulia să-l aştepte atât de
mult… Statul român vrea să-şi vândă acţiunile care i-au rămas la Romtele-
com, după ce Pantiş le-a vândut grecilor compania pe nimic  Se strânge
laţul DNA în jurul Antenei 3: Gâdea este urmărit penal pentru şantaj. Iar postul
la fel  Şanse minime pentru cei care au ratat bacalaureatul: noua sesiune va
fi organizată, în Bucureşti, doar în colegii şi câteva licee mari  Adela
Hayssam a luat caimacul autorităţilor, dându-l ea prima în judecată pe Omar.
Motivul: încredinţarea copiilor minori. Fără să-i mai ceară şi pensie de în-
treţinere  Cartoful fierbinte al privatizării CFR marfă trece dintr-o mână în
alta: după ce preşedintele i-a prelungit lui Ponta mandatul provizoriu la Trans-
porturi până la semnarea contractului, acesta cere, în replică, ca preşedintele
să-şi asume şi el răspunderea prin CSAT. CSAT-ul nu aprobă privatizări – vine
mesajul din Cotroceni. Ba da – replică Ponta. A mai făcut-o de trei ori! Când
- întreabă Cotrocenii. O să vă spun eu când ne vedem… Şi aşa mai departe
 În doar o săptămână, 88 de bucureşteni au fost muşcaţi de câinii “comuni-
tari” ai lui Oprescu! Cu sau fără “cip”… PRO TV vrea bani de la cablişti
pentru difuzare. Un euro pe lună de abonat. N-ar fi exclus ca în condiţiile astea
să-i cam scadă audienţa… Destul de picant – deşi plastic – în exprimări,
Iliescu mai trânteşte una memorabilă: “Nu îl duce mintea!” – zice el despre
urmaşul său la Cotroceni  După ce-a scăpat ca prin urechile acului pentru
prostiile patronului Gigi, Steaua riscă să nu fie iertată – de UEFA – pentru mi-
tocăniile lui Meme Stoica, de la Skopje  Vosganian aruncă cu banii
Economiei în opt capitale unde vrea să deschidă “birouri de promovare”. Toate
celelalte acţiuni de acelaşi fel s-au soldat cu pagube… Ponta nu ştie cum să
rezolve o situaţie: jumătate dintre primarii din ţară au fost declaraţi incompati-
bili de către ANI!  Omar Hayssam a fost dus, în cele din urmă, la DNA,
unde însă n-a putut fi audiat pentru că nu avea avocat!  Circ total în PRM.
După ce a fost el însuşi exclus din partid, Vadim şi-a adunat ultimii susţinători
şi l-a dat afară pe Funar, despre care are numai cuvinte de laudă: “abateri de la
statut şi trădarea Mişcării Naţionale”. Habar n-aveam că, pe lângă Mişcarea
Populară, mai exista o mişcare  Am trăit s-o vedem şi pe asta: preşedinţia,
prin Bogdan Oprea, cere scuze Antenei 3 pentru mitocăniile lui Lăzăroiu
 Scandal la admiterea la medicină: subiectele au fost greşite! Nici măcar
dascălii nu sunt mai buni… Constatare a la Ponta: la 100 de ani de la fon-
dare, România nu are o autostradă care să lege regimurile ţării! Cine-o fi de
vină? Regele Ferdinand?  Grapini “susţine” construirea unui parc de aven-
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turi la Păltinoasa. Udrea le şi făcea – e vorba de trăznăile dezvoltării  Nici
Înalt Prea Fericitul Daniel nu scapă de hărţuielile lumeşti! El ar putea fi supus
unui test AND pentru stabilirea paternităţii: o nepoată de-a sa susţine că i-ar fi
fiică  Din când în când se mai amestecă şi Boc în ciorba politică. Zice el că
CSAT n-are competenţă legală să aprobe contracte de privatizare. Dacă zicea
Băsescu că are, sărea şi el cu gura în sprijinul ideii  O veritabilă dramă eu-
ropeană: trei sferturi din cetăţenii europeni n-au acces la tehnologia 4G! Ce e
de făcut?  Radu Câmpeanu a fost internat în stare gravă la Floreasca. Vene-
rabilul lider liberal are 91 de ani şi a trăit să vadă multe: inclusiv pe Antonescu
preşedinte  Ura! Victorie! Vadim a fost exclus – statutar, zic adversarii săi
– din PRM, iar Funar a devenit noul preşedinte al partidului. Doar 4 din 770
de delegaţi au votat împotriva excluderii tribunului  Băsescu s-a întors pe
mare. Nu definitiv. Încă!  Ponta, la Raliul Sibiului a demonstrat că e mai
bine să fii un navigator bun decât un şofer prost!  De pe mare, la munte:
Băsescu a mai făcut o băiţă de mulţime la Jina. Tot pe lângă Sibiu… Ce
înseamnă coabitarea!  Meditaţie prezidenţială: “Când o facem de oaie,
ne-ar veni să ne călugărim!” (despre intenţia lui Becali de a se înscrie la Teolo-
gie, de la distanţa care separă Jilava de Patriarhie  Uite cum se întâlnesc
marile spirite – Voiculescu cu Băsescu! Preşedintele este şi el de acord cu re-
ducerea TVA la pâine .

Săptămâna 31
(29 iulie – 4 august)

 Nicolăescu pune piciorul în prag: farmaciile trebuie să asigure aer
condiţionat pentru clienţii lor!  Bomba zilei: DNA a dispus urmărirea penală
a lui Dan Voiculescu în dosarul şantajului ANTENA GROUP – RCS.RDS. De
emoţie, când a ajuns la Parchet, fondatorul nu şi-a dat seama că-i lipsea o lentilă
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la ochelarii de soare  Radu Câmpeanu a fost internat de urgenţă la terapie
intensivă în urma unei infecţii respiratorii. Fostul preşedinte PNL are 91 de ani
 S-a hotărât: creditele pentru “Prima casă” se vor acorda doar în lei!  La
exact un an de la referendumul pentru suspendarea preşedintelui, instituţia
“verticală” condusă de Kovesi l-a chemat la DNA, pentru audieri, pe vi-
cepremierul Liviu Dragnea  De ziua Imnului Naţional, Băsescu a transmis
un mesaj. De data asta a nimerit-o, nu ca la Ziua Drapelului Naţional pe care
a sărbătorit-o cu o lună în avans  Transpirat, dar mulţumit, Ponta anunţă
naţiei încheierea noului acord cu FMI care include şi reducerea TVA la pâine
la 9% - visul lui Voiculescu şi al umaniştilor săi  Accident de elicopter în
Mureş: aparatul care aparţinea afaceristului Sorin Ţerbea s-a prăbuşit imediat
după decolare, căzând în apa unui lac. Au murit patru dintre cei cinci ocupanţi
– inclusiv Ţerbea, care tocmai primise prin telefon o invitaţie la DNA  Rec-
tificarea bugetară a dat bani în plus la Justiţie, Interne, SRI, SIE, DNA şi CSM.
Adică la instituţiile “veticale”  Corupţie în serial la Educaţie: rectorul Uni-
versităţii Ovidius a fost prins luând şpagă de la candidaţi cărora le oferea
subiectele de examen şi rezolvările  Becali vrea să-şi întrerupă executarea
ca să se poată ocupa de afacerile sale pe care le-a trecut pe numele unor membri
ai familiei. Justiţia o ţine însă pe-a ei: să se ocupe cei pe care i-a mandatat, că
el are alte treburi  Guvernul a publicat pe Internet contractual cu Bechtel.
Minus unele clauze confidenţiale  Ca să se resolve problema evaziunii fis-
cale, românii ar trebui să ceară bon fiscal şi când cumpără un covrig – zice
Ponta  Şefa delegaţiei FMI în România ne dă sfaturi utile: să ne concentrăm
pe continuarea reformelor în Sănătate, Energie, Transporturi. Adică acolo unde
se dau tunurile cele mai mari  În iunie, rata şomajului a ajuns la 7,6%, în
creştere faţă de luna şi anul anterioare  Adus cu infinite precauţii la Tribunal,
Hayssam n-a putut fi audiat pentru că nu avea ochelari şi avocat!  Acordul
cu FMI are o durată de patru ani şi o valoare de 4 miliarde euro – bani care vor
fi luaţi doar în caz de nevoie  Nu e deloc clar cum e cu reducerea TVA la
produse de panificaţie (exclusiv chec şi cozonac): este provizorie sau perma-
nentă? Nici Ponta nu ştie prea clar  FMI ne-a revizuit prognoza de creştere
economică pentru acest an la 2%, pe baza creşterii exporturilor şi a recoltei
agricole care se anunţă a fi bună  De supărare că englezii de la Totteham au
avut tupeul să ceară o decizie “până diseară”, Becali s-a făcut foc şi a anulat
transferul lui Chiricheş, dând cu piciorul la şapte milioane de euro care i-ar fi
fost foarte utili în condiţiile de acum. Orgoliul machedonului a fost însă mai
mare decât nevoia de lire  Ponta defineşte plastic coabitarea: eu mă ocup
cu pâinea, iar preşedintele cu circul!  După succesul cu TVA redus la pâine,
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Daniel Constantin a prins curaj şi anunţă demersuri şi pentru reducerea TVA
la carne  Desecretizări în serie: a fost publicat şi contractul de privatizare al
CFR Marfă, să vadă tot omul pe ce s-a bătut palma cu Gruia Stoica  Cel
mai bogat bancher din ţară se îmbogăţeşte pe zi ce trece. Doar într-un an averea
lui Nicolae Dănilă a sporit cu 3 milioane de euro  Nu la fel de bine stă şi
Mugur Isărescu, care a fost nevoit să facă credit la bancă ca să-şi cumpere un
apartament de 300.000 euro. Putea să-i împrumute de la Dănilă…  Duşa ne
linişteşte: doar când au auzit că vom cumpăra avioane de vânătoare de la por-
tughezi, “piraţii” aerului nu mai îndrăznesc să ne calce spaţiul aerian  Fostul
ziarist şi actual senator PNL, Sorin Roşca Stănescu nu rezistă tentaţiei de a
mai băga o strâmbă alianţei PSD. După ce era cât pe ce să rupă alianţa acum
vreo două-trei luni, revine cu acuza că “guvernul are practici periculoase”
 S-a stopat evitarea plăţii timbrului de mediu prin partajul între soţi. După
ce au divorţat o grămadă de oameni doar ca să nu plătească o taxă excesivă
 România numără exact 736.000 de şomeri. Este vorba de cei înregistraţi.
Cu cei “sub acoperire” cifra se ridică pe la vreo două milioane. La care se
adaugă şi cei care au ratat BAC-ul  Adrian Năstase sugerează guvernului
austriac să ancheteze privatizarea PETROM pentru a da un răspuns acuzaţiilor
lui Băsescu care aduc atingere atât imaginii României cât şi firmelor austriece
 ANP declară cu seninătate că Hayssam a primit vizite la penitenciar şi a
avut acces la telefon. Gigi Becali a sunat pe mobil o ziaristă de la RTV şi a stat
la taclale cu ea o jumătate de oră. Cum reuşesc unii deţinuţi să fenteze inter-
dicţia de a avea telefoane în celule? Cum nu-i vede cine ar trebui să-i vadă?
 După ce a făcut zarvă cu încălcările spaţiului aerian de către avioane străine,
Duşa dă înapoi şi spune că acestea doar se apropie de spaţiul nostru aerian,
după care o iau la goană, de frica aviaţiei noastre care nu există de fapt
 Ponta a demis 13 inspectori guvernamentale uitaţi pe la SGG de pe vremea
lui Tăriceanu  Şova nu reuşeşte să dea de exemplarul original al contractului
cu Bechtel, oricât au scotocit oamenii lui prin Ministerul Transporturilor. I-a
sărit în ajutor Anca Boagiu care l-a îndemnat să caute într-un anumit birou de
la etajul II, unde ştia ea că ar fi fost pe vremea când era ministreasă  Toni
Greblă dă glas opiniei lui Ponta şi Tăriceanu, care n-au curaj să-i spună în faţă
lui Voiculescu că n-au nici un chef să se mai arunce odată în aventura sus-
pendării preşedintelui. O nouă acţiune ar fi inutilă – spune mustăciosul senator
 DIICOT solicită anularea tuturor contractelor semnate de Hayssam. Chiar
şi a celor legale?  Le Monde, din Franţa, constată ce am putea şi noi să
vedem cu ochiul liber: că în România sunt mii de primari incompatibili. La un
asemenea nivel înseamnă că ceva nu e în regulă cu criteriile pe care le foloseşte
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ANI  Guşă îl acuză pe Ghiţă că din cauza plagierii siglei şi iniţialelor pos-
tului Realitatea TV de către România TV, aceasta a pierdut 10 milioane de
euro?!  Strâns cu uşa, Băsescu convoacă CSAT ca să discute privatizarea
CFR Marfă, căreia Ponta refuza să-i dea curs dacă nu are acceptul Consiliului
 Parchetul a început să înveţe cum poate să-i atingă pe interlopi unde îi
doare mai tare: la proprietăţi! Au fost puse sub sechestru o grămadă de bunuri
ale Cămătarilor  Şedinţele de mediere au devenit obligatorii. Cine le refuză
riscă o amendă de o mie de lei! Trebuie să câştige şi mediatorii un ban
 Şmecherie clasică marca “Băsescu”: pentru a ieşi în câştig(de imagine) din
conflictul CFR Marfă, a pândit momentul în care Ponta era plecat în America
pentru a convoca - chipurile, la presiunea acestuia - CSAT-ul. “Eu am vrut, dar
el nu a mai fost pe aici...“ - a părut să spună preşedintele pe când se pregătea
să decoleze spre “Cireşica”, iar CFR Marfă a rămas cum s-a stabilit. A fost
acesta prilejul ca preşedintele să îşi reîntâlnească mai vechiul colaborator
Gabriel Oprea, de data aceasta în postura de înlocuitor al lui Ponta  Scandal
de pomină în fotbal! Conducătorii FRF şi a Ligii ( celebrii Mircică şi Mitică)
a făcut-o lată, organizând meciul de baraj între Rapid şi Chiajna prin care
rapidiştii au obţinut dreptul de a rămâne în Ligă. Oficialii de la TAS au dat însă
câştig de cauză Chiajnei, iar ceferiştii riscă să joace prin divizia a patra sau a
cincea, pentru că în a doua nu mai este loc  Omar Hayssam a fost din nou
arestat! Într-un nou dosar, din şirul celor pe care le pregătesc cu rîvnă
procurorii. Vai de capul lui de terorist!  Boc se bagă din nou în seamă: Ponta
fuge de răspundere, zice el, referindu-se la plecarea acestuia în concediu
 Altă bombă: după ce francezii şi olandezii s-au împăcat cu ideea, acum
norvegienii nu ne vor în Schengen. Cică se tem să nu îi atingă un val de cri-
minalitate care va pleca din România  La Sulina Băsescu l-a lăudat pe
succesorul prietenului său Iuscenko, Ianukovici, că s-a ţinut de cuvânt în legă-
tură cu drepturile românilor din Ucraina  Tot de la Sulina, preşedintele ne
îndeamnă să fim optimişti: i-au spus consilierii că am avea creştere economică
pentru cel de-al treilea an consecutiv! Mică, dar vioaie  Vâlvă mare  legată
de o presupusă relaţie de amor prin email între fostul secretar de stat Colin
Powell şi fosta consilieră prezidenţială Corina Creţu. Ei şi! Un bun prilej de a
se mai vorbi despre România şi despre românce  Adrian Năstase este deza-
magit că partidul său nu manifestă intenţia de a contribui la achitarea cheltu-
ielilor angajate în campania prezidenţială. “Am candidat pentru partid, nu
pentru mine!” spune el. 
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Săptămâna 32
(05 – 11 august) 

 Gabriel Bivolaru, omul pentru care floarea PDSR-ului şi-a pus obrazul es-
cortându-l la Parchet, recidivează. Fostul luptător s-a lăsat de jefuit bănci şi
s-a apucat de afaceri cu petrol extras din conductele CONPET. A fost prins şi
arestat  Suntem valoroşi şi la gimnastica aerobică: la Jocurile Mondiale de
la Cali am obţinut cinci medalii  Vântu a trecut din nou pe la DNA, de data
aceasta ca martor într-un dosar referitor la preluarea nu tocmai corectă a acţi-
unilor Realitatea TV de către tandemul Păcuraru- Guşă  Premierul interimar
Gabriel Oprea a dat măsura capacităţii sale organizatorice: a decis montarea a
două pasarele pentru pietoni la Buşteni. Vor fi gata când se va calma traficul
 BNR a luat măsura memorabilă de a reduce rata dobânzii de politică mo-
netară la 4,5%, de la 5% pe an. Isărescu speră să convingă băncile să dea credite
cetăţeanului şi firmelor, nu doar statului. Surpriza este că lumea bancară se
aştepta la o reduce de doar 0,25% ... Blaga are în mână un atu pe care e
decis să-l joace cu toată hotărârea: lista de europarlamentari pentru alegerile
de la anul. Monica Macovei îi dă deja târcoale... Cum face de obicei, Bă-
sescu a convocat o conferinţă de presă la Cotroceni ca să explice ce s-a întâm-
plat în CSAT, unde nu s-a întâmplat nimic. “Dacă Ponta nu pleca la Miami cu
bona, poate ne vedeam la Neptun şi mai coabitam pe tema CFR Marfă”- a spus
el cu un aer sfătos  Lăzărescu o ţine pe a lui cu formarea unui alt guvern la
toamnă. Din pacate, tot unul USL... Băsescu se face că nici usturoi nu a
mâncat: “Mulţi politicieni ar trebui să se teamă de ceea ce ar putea spune
Hayssam”. Probabil şi aceia care au negociat cu “arabul cel corect”, Yassin 
Iar Hayssam cere cu tot dinadinsul să-i fie anulată condamnare pentru terorism.
“Uitaţi-vă la mine! Ce fel de terorist sunt eu?”  Suntem o ţară paradoxală
cu un învăţământ paradoxal. În timp ce mai puţin de jumătate dintre elevi iau
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bacalaureatul, facem colecţii de medalii pe la toate olimpiadele şcolare inter-
naţionale  Cu un aer de Cassandră prospat divorţată, Elena Udrea anunţă că
USL se va rupe în această toamnă, iar PNL va intra în opoziţie. S-avem rezon!
Cine se rupe de ciolan, aşa, din principiu?  Am trăit să o vedem şi pe asta:
Tot mai mulţi bulgari trec Dunărea la Calafat ca să facă plajă şi baie pe malul
românesc    Blaga o avertitează sec pe Udrea: Nu poţi fi în PDL şi, în acelaşi
timp, să participi la construcţia altui partid. “De ce nu?”- se întreabă blonda
disidentă  Băsescu e sceptic: nu crede că se face regionalizarea! Păi cum să
se facă dacă băieţii săi de la Curtea Constituţională au amânat cu un an refer-
endumul pentru modificarea Costituţiei?  Dinu Patriciu a reluat drumurile
la Parchet pentru a da relaţii în dosarul în care prietenul său Peter Imre l-a
reclamat că nu i-a plătit 80 mii euro - leafa sa pe doar două luni la Holdingul
“Adevărul”  I-a venit şi lui Severin rândul să fie audiat în dosarul mitei de
la Strasbourg. “Totul este o înscenare! “- zice el, referindu-se şi la deconturile
falsificare de o jumătate de milion de euro  Se întâmplă minuni în zilele
nostre! Gigi Becali s-a trezit, în puşcărie fiind, cu 1000 de euro în buzunarul
pantalonilor. Mâna celui de Sus!  Vadim este profund dejamăgit de “mize-
rabilii pe care i-a crescut la sân” şi care l-au dat afară din propriul său partid
 Ce ne scapă nouă nu le scapă bancherilor de la Reiffeisen: “România are
una dintre cele mai preformante economii din UE”. Cum or fi constatat chestia
asta ? Obrazul subţire cu cheltuială se ţine: “Mişcarea Populară” şi-a
închiriat un sediu vizavi de Cotroceni, pentru numai 12 mii euro pe lună. Ca
să poată răspundă prompt la comenzile preşedintelui. Ce nu înţeleg este de ce
nu le-a dat Băsescu câteva cămăruţe în Palat, ca să nu mai fie nevoiţi să tra-
verseze strada  O anchetă internaţională a stabilit că Băsescu este cel mai
prost plătit preşedinte din Uniunea Europeană. După calitatea prestaţiei...
 Ungureanu, tot mai singur în micuţa lui Forţă Civică - mai ales de când
preşedintele şi-a confecţionat propria sa jucărie - visează la o Alianţă pentru
Dreptate şi Adevăr extinsă, în care să aibă fiecare locşorul său  ANI a găsit
doi incompatibili şi la CNA: unul mare - fostul preşedinte Răsvan Popescu şi
unul Mititelu...   Mugur Isărescu ne mai dă şi o altă veste: BNR a redus
proiecţia pentru inflaţia anuală la 3,1%, faţă de cea iniţială de 3,2%. Un pârlit
de 0,1%  În inspecţie pe la autostrăzi Băsescu face o constatare interesantă:
“Venim pe autostrada Nădlac-Arad şi vedem ce înseamnă proastă guvernare”.
Se referă, desigur, la guvernarea Boc-Ungureanu  Tot preşedintele se arată
revoltat de ideea lui Ponta de a pune să se plătească CAS pe veniturile din
chirii. Aici parcă are dreptate: ce-are somajul cu prefectura?  Ghici cine
riscă să fie executat silit? Doi consilieri de-ai preşedintelui- agricultorul Ră-
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dulescu şi scafandrul Onaca  Boagiu a făcut plângere penală împotriva lui
Şova, care la rândul său se va plânge penal împotriva lui Boagiu. Nu are im-
portanţă de ce  Ghiţă a rămas mofluz la portiţă: instanţa i-a suspendat uti-
lizarea mărcilor “RTV“ şi “Noi facem realitatea” pe motiv că l-ar fi plagiat pe
Vântu  Dacă guvernul îl tot duce cu vorba în privinţa CFR Marfă, Gruia
Stoica îşi îndreptă privirile spre privatizarea operatorului feroviar de stat din
Grecia. Acolo s-ar putea să aibe mai mult succes pentru că grecii nu au treabă
cu coabitarea  Cum or fi făcut ungurii de şi-au achitat împrumutul luat de
la FMI în 2009, ca să iasă din criză, când noi mai rău ne-am înfundat?  Acţi-
unile Fondului Proprietatea se vând bine pe bursă! Valoarea lor a crescut cu
27% în acest an. Şi când te gândeşti că fondul asta este o făcătură de a lui
Tăriceanu, ca să-şi pună prietenii şefi acolo, pe bani mulţi!  40 de demnitari
au primit locuinţe de serviciu de la RAPPS, iar alţi 160 au făcut ce au făcut şi
au rămas în ele. În condiţiile astea nu prea mai are ce să vândă Regia... ANI
l-a prins şi pe Iohannis cu mâţa incompatibilităţii în sac: cică ar fi semnat un
contract între primăria unde este primar şi o tipografie aparţinând partidului al
cărui preşedinte este... Băsescu salută cu nedisimulat entuziasm sărbătoarea
Bairamului la musulmani. Se ştie că-i plac bairamurile... Blaga se dovedeşe
uşor de păcălit: Elena Udrea l-a convins dintr-o privire că nu este interesată de
o altă construcţie politică. Nici măcar de una de a lui Băsescu. Ea rămâne ferm
pe baricada PDL-ului  Voiculescu îl somează pe Băsescu să nu mai sfideze
un popor care îl detestă. Păi ce să facă? Şi dacă nu, ce?  Două din cele trei
mandate europarlamentare ale PDL-ului par să fi fost arvunite deja de Stolojan
şi Macovei. Hai, Stola, mai înţeleg, dar Macovei?  Nemaiajungându-i presa
scrisă şi văzută, Băsescu atacă guvernul şi pe Facebook. Cu poze din elicopter
luate pe autostrada Nădlac-Arad. Se pare că a primit deja o grămadă de like-
uri  Gafă de zile mari: patru deputaţi, dintre care doi pesedişti şi cu Cernea
trei, s-au dus într-o plimbare în Taiwan, pe banii chinezilor de acolo. Chestia
asta l-a supărat atât de tare pe Valerică Zgonea încât şi-a lăsat baltă lucrările la
vila cu 10 camere ca să dea un comunicat  Programul “Prima Casă” con-
tinuă. Preţ de un miliard şi doar în lei. Adică cu rate mai scumpe  Preşedinta
PPDD, Simona Man, impresionată de soarta nedreaptă a lui Dan Diaconescu,
a hotărât să-l pună pe lista de candidaţi la europarlamentare. Colecţia Vadim-
Becali se îmbogăţeşte cu un alt exemplar exotic  Lui Tăriceanu îi e teamă
că PDL va fi sancţionat la urne. Inclusiv pentru însurătoarele sale  Gândi-
torul Ioan Oltean e de părere că Mişcarea Populară nu reprezintă un pericol
pentru PDL. De altfel, nu e un pericol pentru nimeni  Datorită înţeleptei
politici conservatoare vom avea cea mai mare recoltă de grâu şi de secară din
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ultimii opt ani - constată Daniel Constantin  Fostul preşedinte Iliescu a so-
licitat dezminţiri în legatură cu informaţiile din foiletonul “ Din culisele oper-
aţiunii Amigo”. Cu aşa ceva nu se glumeşte, i-a tăiat-o el scurt autorului, care
a încercat să-l convingă ca era o glumă  Record la Curtea de Apel Bucureşti:
judecatoarea Veronica Cîrstoiu a realizat o şpagă de un milion de euro
 Proaspăta PPDD-istă (fostă PC), Liliana Mincă e intransigentă cu cei care
se abat de la linia partidului. A dat afară dintr-un foc trei membri din Botoşani
 CSM-ul a avizat cercetarea judecătoarei „milionare”, Veronica Cârstoiu.
De ciudă, probabil... Alarma dată de opoziţie referitoare la valul tsunami
de taxe ce ar urma să fie introduse după noul acord cu FMI, este anulată de
Ponta: românii nu au de ce să-şi facă griji! ...Doar cei cu venituri mari  După
ce că  recensământul a constatat că ne împuţinăm, statistica ne mai dă o veste
proastă: în iunie populaţia României a mai scăzut cu 4875 de persoane!
 Veronica Cârstoiu - judecătoarea cu şpaga de un milion - şi fiul său au fost
arestaţi pentru 29 de zile!  Între cât câştigă un luxemburghez (1874 euro pe
lună) şi cât câştigă un român (179 euro) e un raport de 1 la 10!  La protestele
româneşti faţă de declaraţiile unui membru al partidului extremist Jobbik, la
Joseni, guvernul maghiar răspunde că ipochimenul nu face parte din Executiv
 Dacă tot nu reuşeşte să acceseze fonduri europene, ministrul Teodorovici
dă afară oameni: a redus organigrama cu 13 posturi!  Spadasinii noştri se
răzbună pentru lipsa de atenţie cu care este tratat acest sport: au luat trei medalii
la mondialele de la Budapesta, plasându-se în elita mondială.

Săptămâna 33
(12 – 18 august)

Revenit prematur din concediu Crin Antonescu intră în campania electorală
cu un atac dur la adresa preşedintelui în exerciţiu. Graba sa pare justificată şi
de zvonurile referitoare la o posibilă opţiune PSD-istă pentru funcţia de preşe-
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dinte  UDMR se delimitează cu grijă de declaraţiile reprezentantului Jobbik
 În periplul său pe la felurite şcoli de vară, sponsorizate de felurite instituţii
şi interese, Băsescu a declarat, la Izvorul Mureşului, că “primul lucru pe care
ar trebui să-l facem este solidaritatea românilor din afara frontierelor”. Păi asta
s-a realizat demult, prin activiştii PDL  Tot la Izvorul Mureşului preşedintele
a lansat strigătul de luptă împotiva iredentismului: “Ungaria a devenit un focar
de  instabilitate!”  Blaga constată, nu dispune, că nu există nicio cerere a
Elenei Băsescu pentru lista de europarlamentari. Poate că va candida tot ca in-
dependentă  Parchetul este necruţător cu fraudele de la bacalaureat. 96 de
persoane sunt cercetate în legătură cu examenul din Ialomiţa, unde a funcţionat
o veritabilă reţea  Până şi Mircea Geoană este îngrijorat de situaţia celor o
mie de primari PSD găsiţi incompatibili de ANI. Trebuie găsită o soluţie, zice
el, dar nu prea ştie care poate fi aceasta  Evident că povestea asta pică ca o
pleaşcă pentru PDL care, având mai puţin primari, are şi mai puţin incompa-
tibili şi, în consecinţă, se opune oricărei modificări a legii ANI  Veritabil
tsunami în justiţie: reţinerea judecătoarei Veronica Cîrstoiu pentru şpaga de un
milion de euro, primită de la Dinel Staicu ca să-l scape de cei şapte ani de
puşcărie, dezvăluie încrengătura de aranjamente oculte dintre magistraţi
 Mazăre a intrat în conflict cu un fotbalist care l-ar fi atacat cu ski-jet-ul pe
când el se plimba cu o paraşută. A nu se înţelege altceva...  Gabor Vona,
liderul Jobbik, care a declanşat scandalul româno-maghiar, susţine că mesajul
său a fost “distorsionat”. Adică a fost tradus greşit din maghiară în maghiară!
 Proaspăt însuratul Tăriceanu are o tresărire de orgoliu masculin şi îi declară
lui Antonescu (în absenţa acestuia) că “nu poate privi pasiv la distrugerea par-
tidului”. Deci, va privi activ!  Hoţii de tablouri de la muzeul olandez au în-
tors-o ca la Tulcea: cică nu ar fi ars capodoperele, dar nu vor spune unde sunt
decât dacă sunt judecaţi în Olanda. Unde şi puşcăria e mai uşoară  După ce
şi-a redus componenţa de la 16 membri la 11, Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciară constată că se mai poate renunţa la doi şefi, între care “abonatul”
Giurescu. Dacă tot funcţionează şi cu nouă, însemnă că ar putea funcţiona şi
cu mai puţini fini de ai lui Ruşanu  Săracul Dinel Staicu: zice el că abia
când a fost chemat la DNA a aflat că s-a plătit mită ca să scape de închisoare.
El a crezut că Veronica Cîrstoiu i-a făcut dreptate!  Becali a mai scăpat de
un necaz. Conducerea închisorii a acceptat ideea că a fost mâna lui Dumnezeu
cea care i-a băgat cei 1000 de euro în buzunarul pantalonilor. Iar pe acesta nu
au cum să-l tragă la răspundere  Horia Georgescu ameninţă: dacă ANI
ajunge sub control parlamentar, el demisionează! Nu suportă alt control decât
cel al lui Băsescu. E şi normal pentru o instituţie “verticală”  Cosmin Guşă
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a fost audiat la DNA. Nu ca învinuit, cum sperau unii, ci ca martor  Consiliul
Fiscal calcă din nou pe bec: cei de acolo zic că rectificarea bugetară a fost fă-
cută pe baza unor calcule greşite. Şi ce dacă?- ar zice Voinea  Regele Cioabă
e în comă într-un spital din Turcia, unde s-a dus să se relaxexe, nu să se trateze
 După ce l-a executat scurt pe Băsescu, obosit, Antonescu pleacă din nou în
vacanţă. Oricum nu prea avea ce face la Senat  Pacepa s-a trezit din moţăiala
pensiei americane şi-şi dă cu părerea: cică Corina Creţu ar fi fost “rândunica”
căreia KGB ar fi intenţionat să-i facă cuib sub streaşina lui Powell. Bietul ge-
neral (al nostru) a rămas la nivelul percepţiilor de acum 20 de ani, când a fost
el ultima oară activ  Administraţia Penitenciarelor este dispusă să scoată
din buzunare 10 000 de euro ca să bruieze telefoanelor puşcăriaşilor. 1 000
i-a găsit deja în buzunarul lui Gigi. Ar trebui să mai caute  Golanul MM de
la Steaua a fost suspendat patru luni. Adică în tot timpul acesta nu se va mai
putea încăiera cu nimeni. Pentru el e ca şi cum ar fi fost băgat la pârnaie alături
de şeful său  Vrabia mălai visează: Mihai Răzvan Ungureanu se gândeşte
să se pună primul pe lista europarlamentară a marii alianţe FC-PNŢCD. Lista
şansei “zero”  Revenit de la Daytona, unde s-a dat cu maşinuţele de curse,
Ponta a pus de grabă de o şedinţă de guvern cu cine mai era prin ţară. Doar 14
ministri lipseau Şedinţa de guvern a fost un adevărat record executiv. În ton
cu realitatea, s-a decis ca ziua de vineri să fie liberă şi recuperată ulterior (cum
se recuperează deobicei aceste zile libere)  Dialog la distanţă Ponta-Udrea.
Ultima e convinsă că premierul este obsedat – intelectual – de ea, pentru că
i-a pomenit numele de 20 de ori în 15 minute. S-ar putea...  Băsescu a în-
ceput cursurile – particulare – pentru recuperarea brevetului de comandant de
navă care i-a expirat anul trecut, când era suspendat. S-a pregătit cu respons-
abilitate şi, la examenul dat pe simulator, a scos cu bine nava din portul Ro-
tterdam. Fără ca aceasta să ia foc, cum s-a întâmplat prin alte porturi  Ponta
îl avertizează însă că, în calitatea sa de ministru interimar la Transporturi, s-ar
putea să-i nu-i semneze brevetul până nu se convinge personal cât e de bine
pregătit  Mazăre face propunerea ca primarii incompatabili să fie amnistiaţi.
Că sunt de pe la toate partidele  Judecătorii rămân insensibili la pericolul
dezagregării Stelei dacă Gigi Becali nu primeşte o învoire ca să rezolve pro-
blemele  CSM va lua în discuţie anularea pensiilor speciale ale magistraţilor
corupţi. A mai luat-o şi altădată, dar concluzia – tacită – a fost că „corb la cerb
nu-şi scoate ochii”  Curajos, Ponta îşi asumă răspunderea pentru sus-
pendarea plăţii pensiilor torţionarilor. Câţi or mai fi rămas  Pentru prima
dată la Ziua Marinei nu au participat nici preşedintele şi nici premierul. Au
preferat hramuri de mănăstiri  Mare revoltă printre ţiganii care se pregăteau
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să petreacă noaptea cu grătare şi manele în curtea mănăstirii Curtea de Argeş
– eveniment devenit tradiţie ţigănească. Prefectul de Argeş i-a alungat la vreo
4 km, în afara oraşului  De doi ani, INEC amână expertiza în cauza acci-
dentului provocat de fiul judecătoarei Cîrstoiu, ce a avut drept urmare moartea
a trei oameni. Probabil că o parte din şpaga lui Staicu a ajuns pe acolo  Ponta
e indignat de tupeul lui Băsescu, care l-a trimis pe doctorul Brădişteanu în Tur-
cia să vadă ce e cu prietenul său, regele Cioabă. „Întâi i-a făcut dosar penal,
pentru Năstase, iar acum îl „roagă” să-l consulte pe Cioabă”...  Băsescu are
revelaţia superiorităţii navei faţă de ţară: pe vapor nu există opoziţie. Şi, deci,
nu e nevoie nici de coabitare  Principesa Irina, fiica cea mică a regelui
Mihai, a fost arestată în Statele Unite pentru organizarea ilegală de lupte de
cocoşi. Casa Regală este întristată, dar speră că justiţia americană va fi dreaptă
faţă de mlădiţa familiei  Aflat la Suceava, Ponta le-a făcut pe plac gazdelor
şi a afirmat că TAROM ar trebui să menţină toate cursele interne. Inclusiv cea
de Suceava  Corlăţean bagă o strâmbă la Cotroceni: „Există o dezangajare
la nivelul preşedintelui din pactul de coabitare”. Adică Băsescu nu respectă
ce-a semnat!  La Cotroceni, intervine Ponta, s-a format o echipă de cam-
panie pentru Udrea, care cuprinde tot aparatul. Udrea – preşedinte în 2014?
 Tot mai multe voci cer retragerea distincţiei „Steaua României” europar-
lamentarului Laszlo Tokes. Era mult mai practic dacă nu i se acorda, pentru
că, oricum nu o merita  Se pare că autorităţile americane au recepţionat
mesajul Casei Regale şi Prinţesa Irina a fost eliberată. Pe cauţiune  Florin
Cioabă a fost operat în Turcia. I s-a montat un dispozitiv de asistare circulatorie.
De vreo 250.000 de euro!  PDL –ul a hotărât: viitorul candidat la preşedinţie
nu poate proveni de altundeva: nici de la Forţa Civică, nici de la Mişcarea Pop-
ulară. Nici chiar de la PDL, dacă nu mai e membru. Opţiunile lui Blaga par să
se îndrepte spre dolofanul fost ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu  Udrea
o ţine pe a ei şi ar vrea ca viitorul candidat să fie reprezentantul unei „con-
strucţii politice de centru dreapta”  Cu toată intervenţia medicilor turci,
Cioabă a murit, creând mari probleme pentru Casa Regală (a Ţiganilor) care
n-are bani să-i plătească factura medicală (350.000 euro) şi nici să-l aducă
acasă (5000 euro). „Autointitulatul preşedinte al României, Băsescu, ar plăti
pe loc dacă la el ar fi banii, dar Ponta zice că nu poate face mai mult decât pen-
tru orice alt cetăţean român. Soluţia ar fi ca proprietarii de palate să facă o
chetă... Răposatul este regretat de majoritatea liderilor politici, care i-au
apreciat decenţa şi bunul simţ  Deşi s-au montat pasaralele pietonale de la
Comarnic şi Buşteni, traficul e la fel de dificil. În plus, pietonii reclamă că au
luat pe ei vopseaua prospătă a pasarelelor  Vadim provoacă un nou scandal
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(specialitatea lui, mai ales de când nu mai are partid) şi-l acuză pe Niţă că ar
fi dat un milion de euro ca să fie pus ministru. I-ar fi spus lui Maior, de la Revo-
luţionari. Acesta neagă vehement!  S-au încheiat mondialele de atletism de
la Moscova, la care am fost figuranţi. Ruşii au luat partea leului de medalii.
Adevăratul învingător este însă Africa, sportivii de culoare – fie că au reprezen-
tat Statele Unite, Anglia, Franţa, Germania şi altele – au luat grosul medaliilor
 Copos şi-a măritat fata cu un columbian. Nu vă gândiţi la prostii...

Săptămâna 34
(19 – 25 august)  

 A început cea de-a doua sesiune a BAC-ului. Sunt înscrişi 87.000 de can-
didaţi. Dintre aceştia, 33% sunt din promoţiile anilor anteriori  Ponta dă
asigurări că până la sfârşitul anului nu se majorează nici o taxă. Se va scoate
pârleala la anu’  Dispută între coabitanţi pe tema aducerii în ţară a răposa-
tului autointitulat Rege al Romilor. Ponta zice că nu va face nimic în plus faţă
de ceea ce are dreptul orice român, în timp ce Băsescu dezminte că ar fi cerut
un avion gratis pentru Cioabă  Cheltuielile medicale ale defunctului au
scăzut spectaculos de la peste 300.000 la 22.000 de dolari. Dintre care 15.000
au fost plătiţi pe loc de familie  Bomba începutului de săptămână este
anunţul DNA care va începe urmărirea penală împotriva lui Silaghi. Nelu Ior-
dache îl acuză că i-ar fi dat 200.000 euro ca să nu rezilieze nişte contracte!
Este o lovitură în plex pentru USL şi un triumf pentru Băsescu, care poate
pretinde că i-a şi avertizat în acest sens pe Antonescu şi Ponta  Silaghi şi-a
retras candidatura de la Transporturi, iar liberalii dau din colţ în colţ, negăsind
omul potrivit  România a solicitat Comisiei Europene rambursarea a 4,1
miliarde euro. Cu banii ăştia rata de absorbţie ajunge la 21%. Departe de ce ar
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trebui  Autorităţile zic că circulaţia pe Valea Prahovei s-a îmbunătăţit odată
cu montarea pasarelelor pietonale. Şoferii spun însă că se merge în continuare
în ritmul melcului, în zilele aglomerate  Lui Antonescu i se pare “suspectă”
începerea urmăririi penale împotriva lui Silaghi tocmai acum. Are dreptate:
trebuia începută de mult!  Mai mare caraghioslâcul, cum e transportat
Hayssam de la penitenciar la tribunal, înconjurat de o divizie de antiterorişti!
Ar trebui să fim mai realişti: ăsta e o caricatură de terorist!  Nelu Iordache
dă în vileag faptul că, la întâlnirea lui cu Silaghi, acesta a pus în funcţiune un
aparat de bruiaj telefonic. Se pare că aproape toţi demnitarii cinstiţi s-au dotat
cu aşa ceva  Au început şi audierile generalilor de la MApN care s-au îm-
proprietărit ilegal cu casele de la stat. Dobriţoiu a avut cea mai rapidă reacţie:
nici nu s-a uscat cerneala de pe decizia de a fi numit ministru, că şi-a şi vândut
casa. Lui însuşi!  Fosta gimnastă Corina Ungureanu intenţionează să can-
dideze ca indenpendentă pentru europarlamentare. Se crede Elena B.? Sau
mizează pe simpatia de care se bucură omonimul său fost premier?  CSM-
ul s-a pronunţat, după lungi tergiversări: magistraţii corupţi vor pierde pensia
de serviciu. Cea mare!  Ponta îşi ridică în cap aleşii locali prinşi cu mâţa
incompatibilităţii în sac: dacă legea ANI va fi modificată, prevederile sale nu
vor putea fi aplicate retroactiv. Rămâne să se descurce fiecare cum poate!
 Altă Casă Regală are probleme: principesa Irina, fiica cea mică a regelui
Mihai, măritată cu un fost poliţist american, a fost arestată de FBI pentru com-
plicitate la organizarea ilegală de lupte de cocoşi. Ea doar vindea mâncare me-
xicană şi bere jucătorilor  Cu tristeţe în glas, Dan Voiculescu anunţă că
conservatorii vor participa singuri la alegerile pentru Parlamentul European.
N-au mai dorit să se agaţe de nimeni… Fostul căpitan al Naţionalei de Fot-
bal, Costică Ştefănescu s-a sinucis, aruncându-se de la etajul Spitalului Militar.
Suferea de cancer la plămâni  Am obţinut de la Comisia Europeană 230
milioane de euro pentru modernizarea ctitoriei lui Ceauşescu - canalul Dunăre-
Marea Neagră. După 30 de ani, acesta îşi demonstrează utilitatea  Mariana
Câmpeanu anunţă că în 2014 pensiile vor creşte “puţin”, cu condiţia ca econo-
mia să se mişte mai bine…  S-au realuat lucrările la Magistrala 5 Metrou,
după ce s-au cheltuit o grămadă de bani cu conservarea utilajelor  Altă sfadă
între coabitanţi: căutându-l la telefon pe Ponta ca să-i reproşeze că îşi bate joc
de agricultură, Băsescu s-a trezit că acesta nu-i răspunde! Şi s-a plâns în gura
mare. “Nu vorbesc cu oameni neserioşi!” – a fost replica premierului  Dan
Şova a reclamat la DNA dispariţia originalului contractului cu Bechtel. Ce-o
fi fost în el de a trebuit să fie subtilizat? Şi de cine?  Credincios relaţiei sale
de prietenie, Băsescu s-a dus la priveghiul lui Cioabă  Tot Şova anunţă că
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contractul pentru autostrada Comarnic-Braşov va fi semnat la 30 octombrie.
Nu se ştie cu cine şi în ce condiţii  Adrian Sârbu a fost nevoit să-şi dea
demisia de la conducerea CME, la doar o lună după ce îşi prelungise contractul
pe trei ani. De vină este, se pare, achiziţionarea CME de către gigantul media
TIME WARNER, ai cărui şefi nu l-au mai vrut!  Dacă tot n-are ce face, par-
lamentarului PPDD Alin Popoviciu i-a trecut prin cap o idée trăznită: să se or-
ganizeze un concurs “Miss Parlament”. Ca să o vadă tot poporul pe Elena
Udrea în costum de baie!  Monseniorul Vladimir Ghika va fi beatificat, pe
31 august, la Bucureşti  “Bomba” săptămânii – la propriu: canalele TV
s-au întrecut în a crea isteria pericolului în cazul bombei de aviaţie descoperită
în urma unei săpături, la Galaţi. A făcut explozie doar zelul jurnalistic
 Perenul Mircea Pop, domnul cu barbă de la CNADR, a fost, în sfârşit,
schimbat. Cu un domn fără cioc, tot de la CNADNR, implicat şi el în tot felul
de mânării  Ponta şi Oprescu au făcut o vizită de lucru pe şoseaua de centură,
unde din cauza întârzierii lucrărilor se înregistrează frecvent blocaje. A ieşit
victorioasă soluţia lui Oprescu care, în absenţa autostrăzii suspendate, vrea să
facă măcar un sens giratoriu suspendat  “Infractorul” Mugur Isărescu este
dat în vileag că de şapte ani nu-şi declară salariul de la BNR. Să fie acesta atât
de mare încât “deconspirarea” sa să genereze vreo variaţie brutală a cursului
leu-euro?  După ce-a tunat şi fulgerat Băsescu pe tema asta, micuţul ministru
Daniel Constantin a ajuns şi el să suspecteze o înţelegere ocultă de tip cartel
între marii angrosişti de cereale. Consiliul Concurenţei se pregăteşte şi el să
vadă ce şi cum, deşi chiar Ponta este cel care a suspectat acuzele lui Băsescu
de populism ieftin  Ministrul de Externe bulgar a venit la Bucureşti ca să
lămurească nişte aspecte bilaterale legate de delimitarea spaţiului maritim şi
de minorităţi  Strânşi cu uşa de “incompatibilitatea” lui Silaghi, liberalii se
screm să facă o nouă propunere pentru Ministerul Transporturilor şi tot ce le
iese e doar un sfârâiac de Nini Săpunaru, pe vremuri şef la Vămile care supra-
vegheau contrabandă  S-au reluat, cu fonduri europene, lucrările la staţiile
de metrou Vladimirescu şi Argeşului de pe Magistrala 5  Nici nu s-a răcit
bine trupul tatălui, că fiul Cioabă s-a autoîncoronat rege al ţiganilor penti-
costali. Cică aşa e tradiţia la ei, să nu vină altul şi să ciordească coroana, când
lumea e ocupată cu înmormântarea  Făcându-se ecoul stării de spirit gen-
erale, Victor Ponta i-a cerut preşedintelui să-i retragă ordinul “Steaua
României” lui Laszlo Tokes. Prilej ca administraţia prezidenţială să-i dea peste
nas, explicându-i că o astfel de cerere poate fi făcută doar de un membru al
Ordinului, Ponta nenumărându-se printre cei peste o mie de “stelişti”  Noul
rege internaţional al romilor, Dorin Cioabă îi aduce, în numele tatălui său, un
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omagiu preşedintelui naţional, spunând că acesta a făcut pentru etnie mai mult
decât toate guvernele. Păi, ce alt preşedinte sau premier a fost pe la toate
chiolhanalele ţigăneşti, cu familia?  Propunerea lui Săpunaru la Transporturi
a stârnit un val de controverse. Fostul vameş, care a dirijat cu măiestrie con-
trabanda pe timpul mandatului său, nu are o imagine bună pentru guvern (dealt-
fel, n-ar fi singurul). Ponta a rejectat propunerea înainte ca să-i fie înaintată
oficial  Deşi Antonescu crede că Săpunaru e o propunere cu “multe” şanse,
realizează şi el gogomănia şi face o propunere de rezervă cu Ramona Mănescu,
nevasta primarului de la Sectorul 6 şi vicepreşedinte al partidului, pe care Ponta
o acceptă, deasemenea, înainte să o primească oficial. Este şi o premieră,
Antonescu menţinându-o şi pe prima, dar  lăsându-i colegului de alianţă posi-
bilitatea de a alege  Cunoscuta cântăreaţă ţigancă Gabi Luncă se miră public:
nu s-a pomenit niciodată de regi la ţigani! Şi nu unul, ci doi deodată!  Mariei
Grapini îi plac călătoriile lungi. După ce-a fost în India, acum trage o fugă şi
până în Coreea  Conservatorii fac mare gălăgie în jurul propunerii de le-
galizare a căsătoriilor gay. Le convine: ei n-au nici un parlamentar membru al
minorităţii!  Rămas cu buza umflată, Nini Săpunaru contestă acuzaţiile că
ar avea vreo legătură cu nişte companii cercetate de DNA. “Nu ştiu nimic, nici
chiar nevasta mea nu ştie!” – spune el nedumerit  Abandonat de guvern,
Relu Fenechiu e ferm susţinut de organizaţia PNL Iaşi, care i-a acordat un vot
de încredere. În ciuda lui Băsescu şi a DNA-ului  Inodorul prim vicepreşe-
dinte liberal, Chiţoiu, iese pe piaţă cu o nouă prostie: cică 90% dintre con-
tribuabilii români sunt corecţi! Atunci de ce contribuţiile acestora sunt doar de
vreo 10%?  Sătul de situaţiile neplăcute în care-l pune în Alianţă, Antonescu
a renunţat la serviciile de consilier personal ale lui Sorin Roşca Stănescu. Pe
cont propriu acesta poate să-l înjure cât vrea pe Ponta  Se cunoaşte că e
sezon de concedii: până şi contrabanda cu ţigarete a scăzut în iulie, la 11,8%,
faţă de 12,6% în mai  Antonescu avertizează că nu-şi lansează candidature
la preşedinţie săptămâna viitoare. Poate în cealaltă…  Ramonei Mănescu
nu-i este teamă de funcţia de ministru. Cum nu i-a fost nici de cea de europar-
lamentar: în spatele unei femei de succes se află mai mereu un bărbat, preşe-
dinte sau vicepreşedinte de partid.
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Săptămâna 35
(26 august  – 

01 septembrie)

 Peste 55.000 de absolvenţi s-au prezentat la proba de limba română a Ba-
calaureatului. Caragiale i-a dat gata pe numeroşi candidaţi  Ponta face o
vizită în Moldova, peste Prut, unde inaugurează lucrările la gazoductul care îi
va ajuta pe fraţii de acolo să scape de teroarea Gazprom-ului  Din cauza
asta a lipsit de la festivitatea de prezentare a noului ministru al Transporturilor
– Ramona Mănescu  A fost însă prezent Crin Antonescu care, mitocăneşte,
când şi-a început Băsescu discursul, a întors spatele şi a ieşit din sală  “Uite,
de-aia n-o să ajungă preşedinte, pentru că nu ştie să respecte instituţia!” – i-a
trântit-o actualul, la conferinţa de presă de seară în care a urecheat din nou gu-
vernul  Liber la masonerie pentru magistraţi – a decis CSM-ul, care în acest
fel validează o stare de fapt  Blaga consideră că Ramona Mănescu nu are
calităţile necesare unui ministru al Transporturilor, dar că are destule alte cali-
tăţi. Cam ca Elena Udrea, când PDL-ul o punea ministru la Turism  Varujan
Vosganian a plecat la Kiev să vadă ce s-ar mai putea recupera din investiţia fă-
cută de Ceauşescu la combinatul Krivoi Rog. Probabil că nimic… Dar încer-
carea moarte n-are  Băsescu este surprins de nivelul ridicat al şomajului.
“Nici în timp de criză n-am avut aşa ceva!” Adică acum ce este?  La reuni-
unea anuală a Diplomaţiei Române, Ponta a promis că pensiile tăiate ale am-
basadorilor vor fi recalculate  Vadim e hotărât să mobilizeze Parlamentul
European în apărarea lui Gigi Becali, care ar fi condamnat pe nedrept  3.874
de candidaţi se bat pe 200 de locuri de judecători şi procurori. Perspectivele
şpăgii au mărit concurenţa  Alarmă de la Finanţe: toţi românii vor fi obligaţi,
din 2015, să-şi declare averea! Ministerul vine cu precizări: nu toţi, ci aceia în
cazul cărora vor fi constatate discrepanţe între bunurile pe care le posedă şi
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impozitele pe care le plătesc. Aceştia vor trebui să declare şi animalele de com-
panie valoroase  Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Moldovă: “Să fiţi deştepţi şi să
învăţaţi din greşelile României!” – le zice Ponta, de Ziua Naţională  Buge-
tară de lux, Daniela Lulache, prietena lui Tăriceanu care a pus-o şefă la Fondul
Proprietatea pe un salariu exorbitant, a poposit la Nuclearelectrica, pe un
mizilic de 5.400 euro lunar. Şi e economist, nu ingineră!  Ponta a trecut prin
Drumul Taberei şi a constatat că se lucrează de zor la Metrou, nu aşa cum is-
terizează presa neprietenoasă  Grijuliu cu banul public, preşedintele a
hotărât să nu mai participe la Adunarea Generală ONU de la New York.
Avionul costa prea mult  Prompt, Ponta dă dispoziţie să se achiziţioneze un
avion mic pentru transportul VIP-urilor. Evident, şi pentru Băsescu  Aflând
care e părerea premierului, TAROM a renunţat la anularea cursei de Suceava.
Chiar dacă e nerentabilă  Dintre cei 87.000 de absolvenţi înscrişi la BAC,
doar 56.000 s-au prezentat la proba obligatorie a profilului  Bugetarii îşi
iau adio şi în 2014 de la tichetele cadou, de masă şi de vacanţă  Noul mi-
nistru al Transporturilor e “virgin”: n-a călătorit cu trenul şi nu ştie cât costă
biletul de metrou!  Fiscul se burzuluieşte la bogătaşi: proprietarii de yacht-
uri cu motoare mai mari de 100 cp vor fi accizaţi!  Mădălin Voicu, siderat
de spectacolul dat de monarhia ţigănească, vrea să propună un proiect de lege
care să interzică folosirea titlurilor regale  Pe unde mai călătoreşte ministrul
Turismului, doamna Grapini? Prin Zimbabwe şi Zambia, ţări cu mare tradiţie
turistică  Consilierii generali au aprobat investiţia pentru pasajul de la Casa
Presei Libere  O declaraţie pentru care Ponta nu va binemerita de la români:
România va trebui să recunoască Kosovo! De ce?  Traian Băsescu a mai
folosit odată costisitorul avion prezidenţial pentru a pleca în vizită oficială în
Slovacia unde s-a aflat de ziua naţională a acestei ţări cu care împărtăşim pro-
blemele legate de iredentism şi de separatism  Dan Voiculescu a aşteptat
inutil, o zi întreagă, ca instanţa să se pronunţe în Dosarul ICA. Procurorii cer
o condamnare cu executare şi confiscarea averii…  Celebrul Remus
Vulpescu, regizorul comediei “Privatizarea Oltchim” a fost implicat într-un
accident de circulaţie  Anchetă la Jilava: pe internet a fost difuzat un film
în care apare Gigi Becali, realizat în celulă de nişte “colegi”  De la o fabrică
de armament din Braşov s-au furat 100.000 euro. Din biroul directorului. Ce
să mai vorbim atunci de cum se pot fura arme… Ca să mai împrăştie niţel
efectele telenovelei flirtului electronic cu Colin Powell, europarlamentarul
Corina Creţu ia iniţiativa de a solicita retragerea ordinului “Steaua României”
acordat de Băsescu lui Tokes. Are calitatea necesară: este deţinătoarea aceluiaşi
ordin, acordat de Ion Iliescu  Consiliul Concurenţei a fost pus pe gânduri
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de o anchetă care arăta că la noi autostrăzile costă mai mult decât în Bulgaria.
Se suspectează – de ce abia acum? – înţelegeri oculte între constructori de a
prezenta la licitaţii un anumit prag de costuri  Onestul Remus Borza, “sal-
vatorul” Hidrotehnica, a fost prins cu mâţa-n sac: în calitate de administrator
judiciar, a angajat şi a plătit propriul său birou de avocatură. Bonusul de 2 mili-
oane de euro i s-a părut, probabil, prea mic pentru valoarea lui  România a
încasat 1,46 miliarde euro de la Comisia Europeană în primele şase luni. În
procente, cifra nu mai este la fel de spectaculoasă… Steaua a aflat cu cine
va juca în grupa Champions League: din nou cu Chelsea  Popularul actor
Alexandru Arşinel a fost supus unui transplant renal la o clinică din Cluj. Cât
timp va fi în convalescenţă, îl vom putea vedea, totuşi, în reclamele CATENA
 ASF-ul a luat prima sa măsură de efect: a interzis EUROINS să mai încheie
poliţe de asigurare, datorită marilor întârzieri şi tergiversări în despăgubirea
asiguraţilor  Gigi Becali o ţine în ghinioane: a fost sancţionat pentru că a
vorbit la telefonul mobil din puşcărie  Garda Financiară are un nou comisar
general: Ion Trăistaru    Radu Mazăre nu pariază pe Antonescu la preşed-
inţie. N-are nici o şansă dacă va susţine iniţiativa lui Chiţoiu cu declararea
averilor. Ştie Mazăre de ce  Presărăm morţi şi răniţi pe mai toate şoselele
Europei. A venit rândul Ungariei, cu 3 morţi şi 18 răniţi. Ministerul Sănătăţii
ar trebui să profileze o unitate mobilă pe acest tip de intervenţii           La
Craiova, Ford întrerupe producţia o săptămână. Angajaţii vor fi plătiţi 80% ca
să stea degeaba  Declaraţia - pripită - a lui Ponta (“Regimul de la Damasc
este ilegitim”) aminteşte de o alta: Constantinescu, în 1989: “Bombardarea Iu-
goslaviei este legitimă şi necesară” (citat din memorie)  Toţi membrii con-
ducerii PSD decoraţi cu “Steaua României” au făcut front comun cu Corina
Creţu cerând retragerea distincţiei acordate lui Tokes de către un Băsescu re-
cunoscător pentru victoria în alegerile din 2009  Corigentă la   aritmetică,
miss Roberta Anastase îl taxează pe Antonescu, pe care-l face “analfabet
politic”  Oftând, Blaga constată: primul an de opoziţie este foarte greu! Şi
nu din cauza Puterii… Adio, dar rămân cu tine: tot Blaga declară că la eu-
roparlamentare PDL va merge singur (deci, nici o şansă pentru Ungureanu…
), dar că nu va ezita să sprijine unificarea dreptei. Când s-o putea… Ponta
n-are nimic împotriva propunerii liberalilor de reducere a CAS cu 3%, cu o
condiţie: să găsească Chiţoiu şi Voinea soluţia. Care soluţie?  Antonescu
propune ca primul tur al prezidenţialelor să aibă loc odată cu referendumul
pentru modificarea Constituţiei. Pentru economie  Ca să afle cine îi face
poze lui Becali, Ministerul Justiţiei a ordonat o anchetă la Jilava. S-ar putea ca
acolo să se descopere mai mult decât atât  S-a sărbătorit Ziua Limbii
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Române – chiar şi de către cei care o folosesc “ilegal”  Nici vorbă de re-
maniere: Ponta e mulţumit de toţi miniştrii din cabinet. Chiar şi de cei care nu
fac altceva decât să se plimbe  Cu vreo trei săptămâni inainte de termen,
EBA a născut prin cezariană o fetiţă, înnobilându-l pe preşedinte cu titlul de
“bunic”  La lansarea candidaturii sale de la Constanţa, Crin Antonescu a
spus clar că nu vrea să fie candidat. Vrea să fie preşedinte, chiar dacă Mazăre
nu e de aceeaşi părere  Odată cu aplicarea TVA de 9% la pâine, aceasta ar
fi trebuit să se ieftinească la raft. Cumpărătorii n-au sesizat însă fenomenul.
L-au sesizat consumatorii de tării, care au scos din buzunare acciza  Un pa-
radox: deşi Guvernul a aprobat proiectul de începere al exploatării aurului la
Roşia Montană, Ponta declară că va vota, în Parlament, împotrivă. Ce nu spune
este că exemplul său nu va fi urmat… Probleme în monarhia ţigănească:
după moartea regelui Cioabă, nici împăratul Iulian nu se simte prea bine…
 Doar 21% dintre candidaţii de la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului
au promovat. Dezastru pentru “fabricile de diplome” care vor trebui să-şi re-
strângă serios activitatea  A început ediţia 2013 a Festivalului “George
Enescu”, cu un concert al orchestrei Staatskapelle din Berlin, dirijată de Daniel
Barenboim. Maratonul cultural va cuprinde peste 150 de evenimente în 9 oraşe
din ţară, timp de o lună. 

Săptămâna 36
(02  – 08 septembrie)

 Săptămâna a debutat cu o ştire de interes (aproape) naţional: EBA are o
bebeluşă. Motiv pentru preşedintele ţării să se mândrească că a primit “titlul
nobil de bunic”. Domnia sa nu intră, însă, în categoria celor care se autointi-
tulează  Alt debut al acestei toamne este sesiunea parlamentară. Întors din
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Antalya, Crin Antonescu vine cu “un program mai ambiţios”: restructurarea
activităţii Senatului. Adică? “Există o consistentă aşteptare populară ca Parla-
mentul să devină un centru de putere politică reală (...) cu instituţiile care astăzi
mai mult teoretic funcţionează în subordinea sa”. Real sau nereal, bine că
cineva şi-a dat seama că treaba funcţionează “mai mult teoretic”, pe ici, pe
colo. Şi, mai ales, “apropierea de interesele cetăţenilor” o fi după modelul altor
parlamente, aşa cum se exprimă preşedintele Senatului?!  „Nu mi-e frică,
nu mi-e frică de bau-bau...!” Iată că DNA-ul nu mai este un fel de balaur (cu
şapte capete de acuzare) pentru cei chemaţi la audieri. O dovedeşte vi-
cepremierul Liviu Dragnea care declară ziariştilor, calm şi onest, că vine în
fiecare zi ca să citească „cu răbdare, filă cu filă...”. Tot cu răbdare şi-a construit
şi domeniul din Teleorman după modelul Dallas. Cel puţin aşa declară vecinii...
 Exemplul simpaticului vicepremier l-a luat şi şeful antenelor, Sorin Alexan-
drescu. Ceea ce te face să crezi că DNA-ul poate deveni şi o sală de lectură
plăcută   În sfârşit, după atâta amar de vreme, un parlamentar PPDD are un
moment de luciditate (faţă de alţii) şi propune creşterea alocaţiei pentru copii
de la 42 de lei la fabuloasa sumă de... 50 lei! Iar pentru copiii cu handicap cu
vârste între 3 şi 18 ani, de la 84 la 100 de lei. Ei bine, cel care vrea cu tot di-
nadinsul să devină preşedintele României, nu un simplu candidat („Şi voi fi!”),
spune că asta ar însemna „un impact financiar ce nu ar putea fi susţinut de Gu-
vern”. Ne întrebăm oare: dar ce poate susţine acest guvern? Dacă te gândeşti
că sărăcuţul buget are de făcut faţă şi la plata altor alocaţii: pentru zecile de
mii de câini maidanezi, pentru puşcăriaşii care se înmulţumesc acum parcă mai
mult ca niciodată şi, de ce nu, pentru copiii din centrele de plasament care nu
ştiu cum arată o prăjitură. Noroc că ne mai linişteşte puţin dna ministru Mariana
Câmpeanu care ar vrea şi dânsa alocaţii mai mari pentru copii, însă de la anul.
„Este o ţintă, asta depinde cât va creşte dacă vom avea alocaţie pentru buget!”
Trebuie să vrei... Începutul săptămânii ne-a găsit cu un preşedinte bine dis-
pus datorită “titlului nobil” (primit pe neaşteptate cu trei săptămâni înainte de
termen) cum s-a văzut şi din interviul relaxat pe care l-a acordat unui post de
televiziune. Am putut afla lucruri surprinzătoare: cum ar fi că domnia sa “ştie
două femei care îi bat pe Antonescu şi pe Ponta la dezbaterile publice”; nu că
ar fi făcut o obsesie, dar l-a pomenit pe Ponta de mai multe ori, şi de bine şi de
rău, ca de obicei: “V.P. a fost o speranţă pentru mine, apoi mi-am dat seama că
este mincinos şi corupt”; după care a adresat o întrebare retorică (sau istorică
din moment ce timp de câteva ore bune toate canalele de ştiri o reluau): “Ponta,
câţi bani ai luat ca să semnezi Roşia Montană?”  Poate că de asta nu mai
rămâne timp (şi loc printre atâtea banderole galbene) să observe cineva că
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“Artiştii Operei Comice pentru Copii din Bucureşti au fost premiaţi în Turcia”
(şi nu cu orice premiu) la un celebru festival! Ca să nu mai vorbim de tot ceea
ce stă în spatele unei astfel de pregătiri... de faptul că nu îi întreabă nimeni pe
aceşti tineri (în afară de propriii părinţi) de când nu şi-au mai primit salariile?
 Contractul privatizării CFR Marfă a fost semnat! Dar noul proprietar Gruia
Stoica nu a venit cu banii în pungă de plastic pentru că, firesc, aşteaptă “avizul
Consiliului Concurenţei”  Necazurile se cam ţin lanţ în ultima vreme şi
ajungi să-ţi doreşti ca ecranele televizoarele să te mintă frumos decât să auzi
o ştire care te zguduie din temelii: copil ucis de câinii maidanezi în timp ce se
juca în Parcul Tei alături de fratele lui. Ucis, sfâşiat, muşcat, încât numai tălpile
picioarelor nu erau atinse de colţii nemiloşi... Un copil de patru ani, care s-a
grăbit să ajungă alături de îngeri... Cu siguranţă ştie că acolo îl aşteaptă o lume
mai bună... Dar, care pleacă într-un sicriu fără o mână, cu un picior retezat, iar
din căpşorul blond nu a mai rămas cine ştie ce... aşa a spus bunica lui au-
torităţilor care au puterea să vină să-l vadă... frăţiorul lui de şase ani este în
stare de şoc după ce l-a văzut pentru ultima oară... “Bunica, erau cinci câini
peste el!”  Au urmat două zile de “breaking news” pe care  nu le vom putea
uita niciodată...Botul câinelui ucigaş plin de sângele micuţului... Părinţii
copleşiţi de durere, persoane care nu l-au cunoscut niciodată plângând şi
suferind alături de familia lui, jurnalişti în lacrimi, analişti (de tot soiul) care
au vorbit în calitate de oameni, de părinţi... După două zile de tăcere, primarul
general al Capitalei face declaraţii. În cele din urmă, lacrimile şi emoţia iau
locul cuvintelor... O altă minune se întâmplă şi doi adversari politici sunt
de aceeaşi părere (cine ar fi crezut?!). Crin Antonescu preferă varianta propusă
de preşedintele Băsescu în ceea ce priveşte eutanasierea câinilor: “E mai logic
ce a propus Băsescu privind câinii, măcar o luăm pe o cale!”  Joi a avut loc
înmormântarea lui Ionuţ Anghel. Preşedintele Băsescu trimite o coroană de
flori. Declară ziariştilor, în timp ce coboară scările de la maternitate după ex-
ternarea fiicei şi nepoatei sale: “După ce am văzut poza lui Ionuţ sunt marcat.
O splendoare de copil. Nu pot încă să-mi revin” şi încearcă să-şi înghită lacri-
mile  Vineri seara este anunţat un miting în Piaţa Romană pentru a determina
autorităţile să strângă maidanezii de pe străzi. Vor veni şi părinţii lui Ionuţ! Te
întrebi de unde atâta putere?! La nici două ore după ce Comunitatea Părinţilor
a postat anunţul de solidarizare, peste 3.000 de persoane au răspuns că vor fi
acolo  Sorin Oprescu a ales varianta referendumului, cu toate că ştie di-
nainte: “95 la sută din populaţie va vota pentru eutanasierea maidanezilor!”
Referendumul va avea loc - probabil - la sfârşitul lunii septembrie... Dacă în
Bucureşti sunt peste 100.000 de câini, e greu de calculat câţi oameni ar mai
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putea fi muşcaţi sau omorâţi până atunci?  Au calculat alţii că e mai rentabil
să îi ţii pe stradă... până când a venit ziua dreptăţii... cu preţul vieţii unui copil
“vinovat” că s-a dus să se joace cu ei!  Şi nu este primul copil care moare
ucis de câinii nimănui. Anul trecut un copil de şase ani dintr-un sat sucevean
murea în aceleaşi chinuri... Datele oficiale spun că în Bucureşti 10.000 de
persoane au fost muşcate de câini (cu stăpân sau fără) în numai jumătate de
an. Dintre care, 1.975 sunt copii. Copii care rămân cu urme fizice pentru toată
viaţa, cu sechele psihice pentru totdeauna. Datele există la Centrul Naţional
Antirabic al Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş”. Statistica
se actualizează zilnic şi poate fi consultată pe site-ul institutului. Deci, totul
este la vedere şi, mai mult decât atât, aceste date se transmit, zilnic, Primăriei
Capitalei. Aţi citit bine!!! O pot confirma asistentele şi medicii care mărturi-
sesc: cineva are interesul să nu îi adune de pe străzi, e vorba de foarte mulţi
bani în toată această afacere. “Afacere” de care cineva se va spăla pe mâini.
Aşa cum te speli pe mâini după fiecare operaţie... Mobilizare generală şi în
a 8-a zi de protest împotriva proiectului Roşia Montană! În Capitală, numărul
manifestanţilor care au blocat duminică seara traficul în intersecţia din Piaţa
Universităţii a ajuns la 10.000. Pe când vom avea proteste şi pentru traiul li-
mitat pe care mai mult de 10.000 de oameni aproape că nu-l mai pot duce? Pe
când proteste împotriva sărăciei care bate la uşile tot mai multor români? Cum
se face că nici măcar 1.000 de pensionari, de exemplu, nu se adună să
protesteze împotriva preţurilor, a facturilor tot mai mari, a pensiilor mici (sau
extrem de mici), a impozitelor şi noilor impozite care se inventează de la lună
la lună... Aflat pentru a doua sută oară la ÎCCJ, într-un nou termen în dosarul
Zambaccian, Adrian Năstase declară degajat că nu mai poate fi vorba de emoţii:
Privesc cu linişte interioară lucrurile... Cât priveşte problema maidanezilor
(unii dintre ei zburdă pe străzi de pe vremea guvernării sale) spune că problema
trebuia rezolvată demult şi “reprezintă o ruşine pentru ţară”. Adică nu este îm-
potriva eutanasierii!  Nu la fel de “liniştit” este Gigi Becali, ba dimpotrivă...
Latifundiarul din Pipera spune că este supus unui regim torţionar şi că nu mai
suportă  Penitenciarul Jilava. Normal, la Poarta Albă i s-ar  deschide poarta
spre libertate. Nu de tot, dar cam aşa ceva. Greu canon are de dus! Noroc cu
călugării de la Muntele Athos care înalţă rugăciuni pentru izbăvirea sa.
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Săptămâna 37
(09  – 14 septembrie)

 Adrian Năstase stabileşte un record: se află faţă în faţă cu judecătorii pentru
a 200-a oară. La recursul în dosarul Zambaccian  Gigi Becali se revoltă îm-
potriva “torţionarilor” săi de la Jilava şi vrea să se mute la Poarta Albă. A auzit
că acolo gardienii sunt mai de treabă şi nu sunt deranjaţi când cineva mai dă
un telefon  Dragnea face o dezvăluire: Ponta ar fi cerut să fie audiat la DNA
în dosarul Referendumului, dar a fost refuzat!  Ponta şi-a luat consilieră o
profesoară de la Universitatea din Maryland, Ioana Petrescu. Specialistă în
combaterea evaziunii fiscale  În plin scandal, Ministerul Justiţiei dă aviz
favorabil proiectului Roşia Montană  Iar Crin Antonescu vine cu bomba
zilei: după părerea sa proiectul ar trebui respins!  Chestia asta începe să-l
facă mai sceptic şi pe Ponta: Roşia Montană va pica în Parlament, zice cel care
l-a aprobat în guvern!  Dar, adaugă el, canadienii vor cere despăgubiri. Şi
nu puţine, ci vreo două miliarde de dolari!  În timp ce prin pieţe cenaclul
Roşia Montană se derulează non stop, Iliescu exclamă cu înţelepciune: Băieţii
din Piaţă, săracii, nu ştiu mare lucru!  Da’ ce, parcă cei din Piaţa Universităţii
de acum 23 de ani, ştiau mai mult?  Băsescu anunţă poziţia României faţă
de Siria: ne alăturăm celor 11 state care la Reuniunea G20 au formulat o de-
claraţie comună  Cât despre Roşia Montană, preşedintele – susţinător al
proiectului – întreabă retoric: unde mai e problema?  Oprescu ţine lumea în
suspans cu referendumul său câinesc: depinde cum va fi votată Legea Maida-
nezilor!  Ponta din Pont se spală pe mâini: respingem proiectul Roşia Mon-
tană şi cu asta, basta!  Curtea de Apel l-a “spălat” pe Irinel Columbeanu de
colaboraţionism: nu el e Ivănescu, care-l turna şi pe Puiu Popoviciu  Parla-
mentarii au respins cu voioşie propunerea preşedintelui ca în Legea Referen-
dumului să se renunţe la cvorumul de 30% şi să se revină la cel de 50% care
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l-a salvat pe el  Mugur Isărescu şi-a făcut o datorie de onoare în a plasa un
bust al lui Eugeniu Carada, fondatorul BNR, în faţa instituţiei  Deşi peste
10.000 de locuri de muncă sunt vacante la nivel naţional, procentul şomajului
continuă să crească  Parlamentul a adoptat, în sfârşit, legea care prevede
(şi) eutanasierea câinilor abandonaţi  Chestia se pare că nu-i impresionează
pe maidanezi care continuă să muşte câte 18 – 20 de cetăţeni pe zi  Daniel
Constantin anunţă triumfător că oricine are domiciliul în UE sau este cetăţean
european poate cumpăra maxim 100 ha de teren arabil românesc. Dacă răzbeşte
de nenumăratele formalităţi introduse în lege  Doar 23 de parlamentari au
votat împotriva legii maidanezilor!  11 echipe de hingheri (majoritatea în-
cepători) colindă Capitala pentru a strânge câinii fără stăpân. Ei înfruntă nu
doar colţii patrupedelor, ci şi cozile de mătură şi pietrele aruncate de iubitori
de animale  Comisia Juridică a Parlamentului a dat aviz negativ proiectului
Roşia Montană  Frenezia muşcăturilor bântuie şi printre câinii cu stăpâni!
 Cu câteva ore înaintea meciului de fotbal cu Turcia se vânduseră doar
23.000 de bilete din cele 40.000. Microbiştii parcă aveau un presentiment…
 Şi chiar dacă până la urmă stadionul s-a umplut, n-au fost motive de bu-
curie, pentru că turcii ne-au aplicat un 2-0 categoric care ne-a scos din cursa
pentru baraj  Chiţoiu vrea să investească 77 milioane de euro pentru mod-
ernizarea ANAF. Computerele ca computerele, dar ce te faci cu oamenii, că
pe ăştia nu prea ai cum să-i updatezi. O dovedeşte chiar şeful Finanţelor din
Ilfov, care era şi şeful unei grupări infracţionale  Şeful Comitetului Olimpic
Român, Octavian Morariu, a fost ales membru al CIO! Doar trei români au
mai deţinut o astfel de funcţie, pe care n-au reuşit să o obţină Ţiriac şi Nadia
Comăneci  Oprescu le-a cerut cu regret consilierilor să anuleze Referendu-
mul, care nu mai are obict, în condiţiile adoptării Legii  Toţi miniştrii cab-
inetului care şi-au dat acordul pentru proiectul Roşia Montană vor vota
împotrivă în Parlament!  Guvernul aprobă scrisoarea de intenţie pentru acor-
dul cu FMI. Scepticii speră că nu o vor respinge în Parlament!  Eveni-
mentele din România au provocat o severă scădere la Bursa din Toronto a
acţiunilor Gabriel Resources cu 4,4%. Într-o singură zi, firma a pierdut vreo
300 milioane de dolari. Pe care va dori să-i recupereze de la noi  După 16
ani, contractele pentru Roşia Montană sunt desecretizate. Vom afla istoria con-
tractului de la guvernul Ciorbea până la cel actual  Crin Antonescu critică
poziţia PSD-ului în “dosarul” Roşia Montană: Atitudinea lor nu e clară!
 Parcă presimţindu-şi sfârşitul, maidanezii dau ultimele atacuri: într-o sin-
gură zi 3 copii şi 22 de adulţi din Bucureşti le-au căzut victime!  A venit şi
rândul lui Severin să fie trimis în judecată! Unii dintre colegii săi de parlament
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european se află deja în puşcărie, de mai bine de un an  Maidanezii pe două
picioare fac şi ei victime:o tânără jurnalistă a fost violată în plin centrul Capi-
talei, fără ca cineva să se sesizeze  Dorin Cocoş n-a suferit prea mult după
divorţul de Elena. După doar trei luni îşi pune pirostriile cu o jună moldoveancă
de 26 de ani  Brigitte Bardot nu-l iartă pe fostul său prieten Băsescu: “un
tiran care nu se gândeşte decât să ucidă!” Până una-alta doar muşcă…
 Primele zile de toamnă ne reamintesc că după soare, urmează ploaie. Şi ce
ploaie… La Galaţi, de pe urma viiturilor vijelioase au pierit şase oameni. Alte
câteva zeci au pierdut, în câteva minute, tot ce aveau. Iar acesta pare să fie doar
începutul diluviului care va cotropi Moldova  în următoarele zile   După 40
de amânări, Dan Voiculescu aşteaptă sentinţa în Dosarul ICA. A aşteptat-o
degeaba: instanţa a comunicat că amână pentru 26 septembrie soluţia în acest
caz. Adică exact de ziua Voiculescului. Să vedem ce cadou îi vor face judecă-
torii… Terminând răfuielile cu cei din ţară, Monica Macovei se ia de Rusia,
care ar juca necinstit şi ilegal împotriva intereselor Moldovei. Oare când a jucat
Rusia altfel?  Pelerinaje la DNA şi DIICOT: Ovidiu Silaghi şi Ioan Oltean
la Anticorupţie, iar Videanu la Crimă Organizată. Toţi se consideră nevinovaţi
şi au încredere în justiţie. Deocamdată  Poliţia Rutieră ne face părul măciu-
că: propunerile de sancţiuni şi amenzi sunt atât de dure încât par nişte glume.
Deşi nu sunt, dacă intră în vigoare  Primele victime ale Roşiei Montane
sunt trei secretari de Stat de la Mediu pe care Ponta i-a dat afară  Madam
Grapini a rămas cu buza umflată cu forfetarul ei. Cică legea va trece prin pro-
cedură de urgenţă  Crin Antonescu îşi arată muşchii: va candida la preşe-
dinţie cu sau fără sprijinul PSD. Cu sprijin, însă, ar putea deveni preşedinte.
Fără – nu!  Scandal în toată regula între copreşedinţii USL: Antonescu îl
face “parşivel” pe Ponta, care invocă faptul că nu l-a criticat niciodată în public
pe Crin. În particular, însă…  Dan Şova nu face ca şeful său. El va vota în
Parlament proiectul Roşia Montană. Are şi obligaţii morale: mama sa (vitregă!)
este consultant juridic al celor de la RMGC  În Parlamentul European s-a
votat o rezoluţie care cere reintroducerea vizelor pentru americani şi canadieni,
atâta timp cât ei nu fac acelaşi lucru cu toţi membrii Uniunii. Adică şi cu noi.
Să nu ne bucurăm însă degeaba: pot să treacă câţiva ani până când rezoluţia
intră în vigoare  Aşa cum a promis, Ponta a desecretizat (parţial) contractul
pentru Roşia Montană. Nu chiar totul poate fi dat la iveală, fără să avem pro-
bleme în justiţie  Până să se pronunţe parlamentul, proiectul Roşia Montană
se întoarce pentru a fi analizat din nou de o comisie specială  Borbely in-
formează că UDMR nu este interesat să intre la guvernare. E drept şi că nimeni
nu le-a cerut-o. Iar el mai are şi nişte probleme cu justiţia Trezit din moţăiala

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��01.07.2014��14:19��Page�150



şaptezile / 151

parlamentară, Vadim cere forului european să-l elibereze pe Gigi Becali, “ares-
tat şi condamnat samavolnic”. De trei ori!  După aproape şase ani, transmi-
siunile TVR au fost reluate în Republica Moldova. În schimb, societăţile de
cablu din ţară vor retransmite şi ele programele Moldovei 1  Apele fac
prăpăd în judeţul Galaţi. Puhoaiele au rupt diguri şi au măturat totul în calea
lor. Sute de familii au rămas fără locuinţe  Iar pentru ca tacâmul să fie com-
plet, la Cataloi s-a produs şi o tornadă  De pe tuşă, Ludovic Orban cere
demisia antrenorilor Antonescu şi Ponta  Din puşcărie Gigi Becali vine în
sprijinul sinistraţilor cu 15 camioane cu ajutoare. Contează la aprecierea bunei
purtări pentru eliberarea înainte de termen  Antonescu dă note: Guvernul ar
merita un 8, iar miniştrii liberali un 7  Schimb de amabilităţi. Antonescu:
Am încredere mică în Ponta. Ponta: Nu sunt prieten cu Antonescu!  Ieşit să
facă o baie de mulţime la Ţebea, Băsescu s-a ales cu huiduieli. Asta e societata
românească- a concluzionat el cu înţelepciune Vosganian constată cu surpin-
dere că e pentru prima dată când un ministru e tras la răspundere pentru
atribuţiile sale. Adică el  Becali nu se împacă deloc cu ideea puşcăriei. A
trimis prin avocaţi o cerere de graţiere fostului său prieten Băsescu  “Ţara e
minţită şi sărăcită de USL. PDL trebuie să revină la putere”, declară Predoiu,
gândindu-se că e rândul lor să mintă şi să sărăcească  Ponta s-a dus la Roşia
Montană şi a reuşit să-i scoată pe mineri din subteran promiţându-le că membrii
comisiei parlamentare vor veni să discute cu ei. De toate ...

Săptămâna 38
(16  – 22 septembrie)

 A început şcoala. 3,2 milioane de elevi au parcurs prima dintre cele 176 de
zile de curs. Pentru prima dată, anul şcolar este împărţit în două semestre
 Patru universităţi româneşti sunt printre cele mai bune 800 de instituţii de
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acest fel din lume. E drept însă că toate ocupă locuri de la 700 în sus  Câteva
zeci de senatori în frunte cu Marius Marinescu-Bideu au sesizat Curtea Con-
stituţională pe tema Legii Maidanezilor  Brigitte Bardot a mers până la şeful
UE cu reclamaţia  Licitaţia pentru autostrada Bucureşti –Braşov a fost încă
odată amânată. Motivul? În proiect s-au introdus 10 km de tuneluri  Băsescu
face o constatare de care nu e deloc străin: în străinătate, România e percepută
mai rea decât e în realitate  Din nou în contratimp cu Ponta, Antonescu nu
găseşte necesară trimiterea unei comisii parlamentare la Roşia Montană
 Liber de orice angajamente, Ludovic Orban dă definiţii. Despre Ponta: un
hybrid nereuşit între Iliescu şi Năstase  Tot Orban propune o moţiune de
cenzură, pe care tot Antonescu o califică drept “opinie personală”  Lotul
olimpic de astronomie al României a obţinut 7 medalii la olimpiada internaţion-
ală de profil de la Vilnius  Senatorul Marinescu-Bideu lansează o ipoteză
senzaţională: copilul ucis de maidanezi a fost, de fapt, atacat de un câine de
luptă!  După ce Ponta spune că PSD n-o să-l susţină cu forţa pe Antonescu
la preşedinţie, acesta ripostează demn: nu vreau să fiu marioneta PSD!  Re-
alitatea TV, înglodată în datorii, îşi vinde elicopterul, fala vremurilor în care
Tatulici făcea desanturi jurnalistice te miri unde, făcându-l pe Vântu să cadă
în fund de admiraţie!  Băsescu dă indicaţii: Guvernul să retragă din parla-
ment proiectul de lege pentru Roşia Montană! Lui Ponta nici prin cap nu-i
trece!  O veste excelentă pentru iubitorii vinului: anul acesta producţia creşte
cu 20% faţă de anul trecut, la 4 milioane de hectolitri. Hai noroc!  Ioan
Talpeş a ajuns şi el pe la Parchet, ca martor într-un dosar în care un sirian
susţine că a fost reţinut de CIA într-o închisoare secretă din România. Dacă
era secretă, cum o fi aflat asta?  Culmea şantajului: Dacă se rupe USL, pre-
mierul ar trebui să-şi dea demisia – zice Antonescu. Cu alte cuvinte: nici eu
preşedinte, nici tu premier  Preşedintele liberal merge chiar mai departe
găsind că ar putea colabora fără probleme cu un Băsescu premier!  Marţi,
într-unul din ceasurile bune, Ponta a făcut un anunţ important pentru ţară: USL
nu se rupe! Asta spre necazul celor cu sloganul “USL ni se rupe!”  Într-un
elan poetic, subtilul Valerică Zgonea avertizează că sunt mii de furnici în PSD
care vor propriul candidat la preşedinţie! Fierbare mare în muşuroi!  În
ciuda tuturor, parlamentul a aprobat constituirea Comisiei Speciale pentru
Roşia Montană  Televiziunea lui Pinalti şi-a dat duhul definitiv: CNA a re-
tras licenţa GIGA TV, locul unde se aciuase pentru o vreme fugarul Tatulici,
de la Realitatea  Kovesi face cercetări ca să afle cum s-au scurs ilegal in-
formaţiile din dosarul lui Oltean. Cele pe care le dă ea la HotNews sunt legale
 Andreea Marin, apropo de divorţul său de Ştefan Bănică: “violenţa este
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ceva peste care nu poţi să treci!” Cu alte cuvinte, recunoaşte că rockerul o cam
caftea. Dar ştia lucrurile astea foarte bine de la prietena sa, Răduleasca
 Greva de la Metrou a dat Bucureştiul peste cap. Mafiotul Rădoi şi-a mai
arătat odată muşchii. Ponta crede însă că epoca marilor tunuri sindicale de la
Metrorex se apropie de sfârşit  În timp ce în UE înmatriculările au scăzut
cu 5%, piaţa auto românească a crescut cu 25,5% în august. Suntem rău de tot
atipici  ASPA a găsit soluţia ideală de rezolvare a problemei câinilor
vagabonzi: va implementa un site de 100.ooo lei!  După Vişinescu, un alt
torţionar a fost scos pe piaţă: Ficior! Are o pensie de peste 5000 lei!  S-a
deşteptat şi Elena Udrea: Oprescu ar trebui să-şi dea demisia în situaţia gene-
rată de moartea copilului ucis de câini! Păi, între timp, Oprescu era să facă şi
referendum. Ce-ai cu el, cucoană?  Rândurile PPDD se subţiază văzând cu
ochii. Alţi doi parlamentari au trecut în barca USL  Alta din repertoriul
aceleiaşi Elena Udrea: Boc şi Ungureanu, posibili candidaţi la preşedinţie! Mai
ales Boc!  Guvernul a aprobat proiectul Legii Torţionarilor care prevede că
din pensile acestora vor fi plătite despăgubiri pentru victime  Foarte activ
diplomatic, Antonescu a fost în Elveţia şi a obţinut sprijinul – indirect – al aces-
tei ţări pentru aderarea la Schengen. Indirect, pentru că Elveţia nu e membru
UE şi nu are nici un cuvânt de spus  În guvern s-a parafat şi Ordonanţa de
Urgenţă care prevede că pe lângă cei 16%, cei care obţin venituri din chirii vor
mai plăti şi contribuţii la sănătate şi şomaj!  Steaua a încasat un 3-0 de la
nemţii de la Shalke care îi închide, deocamdată, gura lui Reghe. A fost cadoul
otrăvit primit de ziua lui (cea de după meci)  Tată şi fiică la DNA. Dan şi
Camelia Voiculescu au fost să-şi citească dosarele. Mogulul “ăl bătrân” nu pare
să fie îngrijorat  Membrii Ordinului “Steaua României” s-au reunit ca să
aleagă Consiliul de Onoare şi să-l excludă pe Tokes  Umor a la DDD: “Ponta
a zis că finala prezidenţială se va juca între noi doi!” – îşi face curaj    Domnu’
Dan. Pe care lumea a început deja să-l cam uite. Mai ales de când îi pleacă par-
lamentarii în bejenie  Sindicalistul Hossu a acroşat un pieton indisciplinat
pe care l-a băgat niţel în spital  Cât e de criză în Europa, românii care lu-
crează în străinătate au reuşit să trimită în ţară vreo 2 mld euro. În suma asta
intră şi ciordelile  După ce Antonescu a plecat în Elveţia cu o cursă de linie,
Ponta nu s-a lăsat mai prejos şi a luat drumul Turciei cu o aeronavă militară
 Pe la Constanţa bântuie corupţia universitară. După arestarea rectorului şi
prorectorului de la “Ovidius”, procurorii i-au luat la întrebări pe dascălii de la
Universitatea Maritimă, unde există suspiciuni că s-ar fi fraudat nişte examene
 Ministrul francez de Interne e “mai mult decât rezervat” în legătură cu
aderarea noastră la Schengen. Motivul: ţiganii!  Realitatea suferă pierderi
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în serie: s-a închis şi Radio Guerilla!  Celebra doctoriţă de ochi, Monica
Pop, cea pricepută în toate domeniile, a fost prinsă cu mâţa incompatibilităţii
în sac de către ANI: dădea contracte de la spital avocaţilor care o reprezentau
pe ea personal. Inclusiv în procese cu… spitalul!  Zâzanie între muierile de
la PDL: Elena Udrea o găseşte pe Monica Macovei “puţin cam ipocrită!”
 Impresionaţi de situaţia lui Gigi Becali, doi senatori ar vrea să-i dea de
lucru la birourile lor senatoriale: să culeagă ceva la calculator, să capseze acte,
să facă cafele…  Ca un bun creştin - baptist, cum era odată - torţionarul Ion
Ficior e dispus să răspundă pentru faptele sale doar în faţa Dumnezeului pe
care l-a ignorat în perioada comunistă  Pricopie revoluţionează învăţământul
propunând ca elevii să fie încurajaţi de scritorii să îndrăgească lectura. Rămâne
doar să vedem cum facem rost de scriitorii necesari  De ziua lui Ponta,
Băsescu zice că i-ar fi trimis... crini. Iar de ziua lui Antonescu - trandafiri. Dar
nu roşii...  Ura! Suntem pe locul 45 în lume în privinţa libertăţii economice
 RADET se pregăteşte pentru iarna rusească: încarcă instalaţiile cu agent
termic pentru probe. Locatarii îşi încarcă buzunarele  Ford şi-a trimis lu-
crătorii pentru 13 zile în concediu, deoarece B Max nu prea se vinde... Un
secretar de stat de la Educaţie debordează de sinceritate: nu şi-ar da copiii la o
şcoală cu mulţi romi  Fost primar şi fost deputat (PPDD), Antonie Solomn
este un actual puşcăriaş pentru următorii trei ani, din care i se va scădea însă
perioada petrecută în arest pentru luare de mită  Stroe a lăsat-o mai moale
cu sancţiunile pentru abaterile de la Regulamentul Circulaţiei, după ce a dezbă-
tut chestiunea cu şeful său, Crin Antonescu  Triplu succes mondial pentru
IT-ul românesc, prin SIVECO!  O dansatoare de 16 ani a murit din cauza
unui diagnostic greşit. Or fi medicii cam prost plătiţi, dar unii dintre ei nu me-
rită nici cât li se dă!  Arşinel este în pericol de a nu suporta rinichii trans-
plantaţi din cauza stresului  Urşii au început campania de toamnă de atacuri
ale gospodăriilor ţărăneşti de la munte  Valeriu Zgonea s-a dus să viziteze
şi el galeria turistică de la Roşia Montană şi l-a îndemnat pe Antonescu să facă
la fel. Înseamnă că i-a plăcut  Oprescu îi acuză pe primarii de sectoare pentru
dezastrul de pe pistele de biciclete  Un oficial de la Vatican crede cu tărie
că limba latina se trage dintr-o română veche, dar nu prea poate să demon-
streze.
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Săptămâna 39
(23 – 28 septembrie)

 După ce Valer Zgonea şi-a pus cască şi a vizitat galeria turistică de la Roşia
Montană, împreună cu câţiva colegi şi l-a îndemnat pe Crin Antonescu să facă
acelaşi lucru, preşedintele Senatului şi-a manifestat nedumerirea: Nu înţeleg
de ce trebuie să intrăm pe rând în mină?  Fondul de Garantare a Creditelor
şi-a propus să dea garanţii de 730 milioane euro până la sfârşitul anului
 Nicolăescu vrea să transfere o parte din contribuţiile RCA către sistemul
medical. Asiguratorii ameninţă însă că va creşte costul asigurărilor  Giovani
Becali a lovit maşina unor paparazzi care voiau să-l fotografieze împreună cu
Tania Budi după care, ca un gentlemen ce este, le-a plătit acestora reparaţia
 PDL şi-a lansat guvernul-fantomă, cu mai puţine portofolii. De ce-ar fi
făcut-o abia acum?  Ponta crede că până la sfârşitul acestui an s-ar putea
lua decizia aderării la Schengen cu graniţele aeriene. Aderarea de fond rămâne
însă în aer, mai ales după ce ministrul de Interne francez ne-a spus-o de la
obraz că ţara sa se va opune atâta timp cât nu rezolvăm problema ţiganilor
 Prima constatare după reducerea TVA: preţul pâinii la raft a scăzut doar cu
6%  Aflat în vizită în Finlanda, Ponta a constatat cu satisfacţie că şi finlan-
dezii utilizează tratamentul cu cianuri al zăcămintelor aurifere. Iar dacă ei pot…
 A încetat din viaţă regizorul Geo Saizescu. Comedia românească a murit
înaintea sa…  Ministrul Niţă e nemulţumit ca Finanţele se opun înfiinţării
unui fond de investiţii de un miliard de euro. Cică n-au bani… Relu
Fenechiu crede că, deoarece a intrat pe profit, CFR Marfă n-ar mai trebui pri-
vatizată. Şi Gruia Stoica cum rămâne?  Din tată-n fiu: băiatul lui Miron
Cosma a fost condamnat şi el la închisoare, pentru că a refuzat să i se recolteze
probe biologice. Spre deosebire de tatăl său, i s-a acordat o suspendare  Exe-
cutorii judecătoreşti i-au adresat primarului Oprescu somaţia de a demola tur-
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nul Cathedral Plaza  Sindicaliştii cred că dacă s-ar opri risipa de bani pe
medicamente, salariile lor ar putea creşte simţitor  Tata socru Sârbu îl atinge
fin pe Antonescu: E greu ca un partid să meargă singur la preşedinţie. Excepţie,
bineînţeles, PSD-ul  Invitat de comisia parlamentară, socrul lui Peter Imre,
Meleşcanu, a declarat că s-au făcut intervenţii pentru Roşia Montană, inclusiv
din partea unor guverne. N-a mai spus, însă, şi care… Madam Grapini a
constatat că guvernul e prost! Ceea ce l-a iritat pe Ponta: dacă e nemulţumită,
vom găsi un ministru mai bun! Premierul crede că ministrul pentru mediul de
afaceri nu prea reuşeşte să depăşească stadiul de producător de ţesături  De-
putaţii au mai scos doi membri din consiliul ASF. Din cei 16, iniţiali, rămă-
seseră 11. Acum sun 9. Tot prea mulţi şi toţi sinecurişti!  Crin Antonescu e
ferm: nu se duce nici la Roşia Montană, şi nici în Piaţa Universităţii. Nu vrea
să constate cât de rău este înjurat!  Pe autostrada Soarelui, un TIR s-a ciocnit
cu un tanc. Tancul era pe o platformă… Curtea Constituţională a decis, spre
revolta membrilor fundaţiilor cu patru picioare, că Legea Maidanezilor e în
regulă şi javrele nerevendicate pot fi eutanasiate  Victor Ponta s-a dus în
control pe şantierul metroului din Drumul Taberei şi a asistat la primele săpături
ale “cârtiţei” Varvara. După ce-a plecat el, cârtiţa a intrat în grevă… Elena
Udrea, pe post de Pithia: ruptura USL este inevitabilă, iar candidatura lui
Antonescu improbabilă – i-a spus ei Băsescu  Klaus Johannis răsuflă uşurat:
prima instanţă l-a găsit nevinovat în procesul de incompatibilitate intentat de
ANI  Ponta îl mustră pe Stroe în privinţa modificărilor din Codul Rutier:
aţi încercat să împăcaţi capra cu varza!  Intrat ca musca-n lapte în
vălmăşagul de la Roşia Montană, Remus Cernea era să o ia pe coajă de la pro-
montani. S-a ales cu câteva îmbrânceli şi o sumă de înjurături  CNSAS zice
că Alexandru Vişinescu a colaborat cu Securitatea! Fals: el era securist, nu co-
laborator!  Ponta e supărat pe politicienii care s-au “învârtit ca titirezul”
după protestele faţă de proiectul Roşia Montană. La fel ca el  Aflând care
e părerea lui Hollande despre aderarea la Schengen, Ponta constată cu amără-
ciune că deşi România nu e membră, ţiganii noştri sunt deja acolo  Judecă-
toarea Viorica Dinu, cea cu şpaga de milioane din dosarul lui Dinel Staicu, nu
poate justifica… 46.000 euro! Pe care, ca proasta, i-a scos la lumină, în loc
să-i ţină la ciorap  Nici Năstase nu vede cu ochi buni situaţia USL: alianţa
a trecut de la stadiul de dragoste la prima vedere la cel de căsătorie din interes
 Cât o fi de falimentară CFR Marfă, directorul ei o duce însă bine: are o
leafă de 9.500 euro şi mai primeşte 4000 dacă se privatizează  Greva gene-
rală de la Metrorex, anunţată pentru 30 septembrie, a fost amânată. Se pare că
apropourile lui Ponta şi-au atins ţinta  PSD anunţă organizarea Consiliului
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Naţional pe 8 şi 9 noiembrie. Se vor lua decizii importante şi nu este exclus ca
să se decidă şi o remaniere guvernamentală  Până atunci, în pom este doar
madam Grapini. Mai ales că şeful său are probleme cu justiţia  Bomba zilei:
instanţa Înaltei Curţi s-a pronunţat în dosarul “ICA” (sau “Telepatia”). Dan
Voiculescu a fost condamnat la 5 ani închisoare fără suspendare, iar blândul
doctor Mecinicopschi la 6. Cel mai tare s-a bucurat verişoara mogulului, care
regretă că condamnările de acest fel nu sunt, de la început, definitive   I’ll
be back! – exclamă Voiculescu, precum Terminatorul, avertizând ca nimeni să
nu se bucure prematur  Ponta se dovedeşte mai optimist decât Antonescu.
El crede că există încă posibilitatea de a se face referendum pentru Constituţie
odată cu primul tur al prezidenţialelor. Nu dă amănunte, ca să nu se folosească
de ele opoziţia  O româncă – Ioana Pârvulescu – a câştigat premiul Uniunii
Europene pentru literatură pe 2013!  PDL joacă dur: nu va vota modificările
propuse pentru sancţionarea abaterilor de la regulamentul circulaţiei  Blân-
dul Dragnea şi-a ieşit din pepeni când a văzut că liberalii vor să introducă de
capul lor un proiect de revenire la alegerea primarilor din două tururi şi a
preşedinţilor de CJ de către consilieri, măsură care îi avantajează pe aceştia.
“Ţara nu mai poate fi guvernată în acest mod!” – a exclamat el  Replica lui
Antonescu a fost că ştie el vreo trei acte politice majore pe care pesediştii le-
au luat fără să-i consulte şi pe ei… Podul de le Agigea stă să se prăbuşească
pentru ca firma străină angajată de CNADNR  a turnat vreo trei straturi de as-
falt înainte să înlocuiască hobanele. Sub greutatea suplimentară, acestea se rup
una câte una   Amatorii de muzică n-au mai fost interesaţi de formaţia cana-
diană OTTAWAN, cea care în urmă cu peste 30 de ani lansase hitul “Hands
up”. Nevânzându-se biletele, concertul a fost anulat  Primii vinovaţi în
dosarul sfâşierii lui Ionuţ de câinii reteritorializaţi de fundaţii miloase sunt an-
gajaţii ADP Sector 2   Voinea dă de veste că guvernul va aproba în maxim
o lună, lista cu proiectele prioritare. Poate ne dă şi o listă cu firmele priori-
tare… FMI-ul ne-a aprobat noul acord preventiv. Suntem, deocamdată, la
adăpost  Ca să dea bine la electorat, familia premierului Ponta a adoptat un
maidanez. Populaţia speră că va avea grijă de el  Antonescu se calmează:
nu ne preocupă acum prezidenţialele, zice el   Adio, dar rămân cu tine: sunt
un susţinător al exploatării resurselor (aurifere şi gaze de şist), însă vrea su
stau într-o poziţie neutră! – declară Băsescu. Care o fi poziţia asta?  Ponta
traduce pe înţelesul tuturor rectificarea bugetară: luăm banii de la unii şi îi dăm
la alţii! E vorba despre bani care nu există!  În stilul său caracteristic de
scorpion, Băsescu mai bagă o strâmbă în coaliţie: Nu-l văd pe Antonescu
preşedinte! PSD va avea propriul său candidat!   Ca să moară de ciudă cei
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de la DNA, Vosganian a aranjat să fie propus pentru premiul Nobel de organi-
zaţii din trei ţări. Premiul pentru literatură, nu pentru industrie  Băsescu
crede că în 2014 şomajul va înregistra o creştere accelerată. Unul dintre şomeri
va fi chiar el  Liberalii se delimitează de aliatul lor social-liberal: PC nu se
rezumă la Dan Voiculescu – zice Antonescu. La fel cum nici PNL nu se rezumă
la Antonescu!  Elena Udrea lansează profeţii sumbre: România este la un
pas de un veritabil dezastru economic! La care contribuie, desigur, pârtiile şi
sălile de sport năşite de ea pe la clientela portocalie  Ca să elimine orice
speculaţie, Crin Antonescu dă de ştire că “PNL nu poate fi dat afară de la gu-
vernare!” Decât împreună cu PSD  Jumătate dintre maşinile înmatriculate
în 2013 sunt mai vechi de zece ani!  Plouă continuu, de duminică încoace.
Codul Galben s-a instalat pe mai multe râuri din ţară… 

Săptămâna 40
(30 septembrie -
05 octombrie)

 Înalt Prea Fericitul părinte DANIEL, C.E.O. al companiei BOR S.A., ani-
versează şase ani de când a fost numit în funcţia de Patriarh  Ploile fac
prăpăd prin sudul şi estul ţării, şuvoaiele luând cu ele tot ce întâlnesc în cale.
Nu ştiu cum se face că îi “pedepsesc” mai ales pe nefericiţi şi amărâţi  În
timp ce presa trage să moară, jurnaliştii români câştigă medalii la Olimpiada
Internaţională Media. Nu la scris, ci la diverse discipline sportive  Ploile,
vântul şi gerul au făcut din debutul lunii octombrie cel mai friguros interval
de când se fac măsurători. Iarna a luat-o înaintea toamnei  Lui Blejnar i-a
venit rândul să fie judecat pentru evaziune fiscală. Culmea: tocmai el, şeful
Fiscului!  Judecătoarea Barbie, Alina Ghica, fosta şefă a CSM-ului, a fost
executată silit de BRD pentru o datorie de 80.000 euro. Mai bine aşa, decât să
fie arestată pentru şpagă, precum nişte colege de-ale ei  Tot BRD-ul s-a nă-
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pustit şi asupra lui Domnu’Dan Diaconescu, de la care are de recuperat 5 mili-
oane de euro, pe care acesta îi luase ca să-i investească în campania electorală
 Bomba săptămânii: DIICOT a pus sechestru pe bunuri în valoare de 277
milioane lei din averea lui Adriean Videanu, în dosarul în care e cercetat pentru
favorizarea lui Niculae. Dar tot i-a mai rămas ceva, inclusiv cavoul imperial
 ANI n-a ţinut cont de sentimentele materne ale Oanei Niculescu Mizil şi a
trimis-o în judecată pentru conflict de interese: şi-a întreţinut mama cu bani
de la Parlament!  Părinţii lui Ionuţ, cel sfâşiat de câini, cer un milion de
euro de la cei responsabili de moartea micuţului. De plătit vor plăti oamenii,
nu câinii  BNR a mai redus odată rata dobânzii de politică monetară, doar-
doar i-o convinge pe bancheri să dea credite  Fire sensibilă, ministrul francez
de Interne Valls consideră “insuportabile” criticile colegilor din guvern, referi-
toare la declaraţiile sale despre romi. Asta nu-l împiedică să o ţină în continuare
pe-a lui, cum că din cauza ţiganilor România nu trebuie primită în Schengen
 Punct de vedere susţinut chiar şi de preşedintele Hollande, chiar dacă ni-
meni nu reuşeşte să demonstreze ce legătură are Schengenul cu… prefectura!
 Madam Motoc şi-a văzut visul cu ochii: chiar dacă era a patra pe lista de
candidaţi, a ajuns la CEDO, ca judecător. Colegii de la Curtea Constituţională
au răsuflat uşuraţi… Chemat la Comisia Parlamentară să dea lămuriri în
legătură cu Roşia Montană, directorul SRI, Maior, iritat de întrebările necuvi-
incioase care i-au fost puse, a făcut gestul mitocănesc de a ignora mâna întinsă
a lui Georgian Pop, şeful Comisiei  Maior a scăpat din gură porumbelul cu
“grupările extremiste” sau “eco-anarhiste” care au încercat să se infiltreze
printre protestatarii “curaţi” şi să influenţeze manifestaţia în direcţii suspecte
 Ministrul Justiţiei a emis, cu tupeu, aviz de legalitate pentru proiectul Roşia
Montană. Partea comercială nu-l interesează  Bietele firme de deszăpezire
au fost atât de jignite în amorul propriu de acuzele din partea presei şi a Execu-
tivului, încât nu se mai înghesuie la contracte. Iar zăpada se aşterne liniştită,
blocând deja căile de circulaţie  Fostul ministru pedelist de Finanţe, Gheor-
geh Pogea, şi-a găsit o slujbă călduţă la “cârnăţarul” Timiş (altul, nu ăla cu
Gold Corporation), patronul CRISTIM  Copleşit de marile proiecte pe care
le gestionează, Dan Şova nu mai are timp de fleacuri, precum TVA-ul, despre
care el încă n-a prins de veste că nu mai este 19%!  Primarul Oprescu îşi ia
angajamentul ferm că într-un an şi jumătate va rezolva problema a 80% dintre
câinii maidanezi. Angajamentul său e relativ, atâta timp cât nimeni nu ştie cu
exactitate câţi câini sunt pe străzi. Astfel încât se poate considera deja câştigător
 Vioiul Valerică Zgonea, când nu dărâmă ziduri, organizează expoziţii! De
vinuri moldoveneşti, la Parlament. A avut şi Băsescu o astfel de expoziţie în
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crama de la Cotroceni, dar i s-au isprăvit exponatele  Ploaia şi vijelia au
făcut ravagii în Capitală. Mai bine de două zile circulaţia a fost blocată şi zeci
de maşini au fost zdrobite de copacii puşi la pământ de vânt!  Poliţia a în-
ceput să-i scoată din trafic pe şoferii fără cauciucuri de iarnă, deşi legea prevede
acest lucru doar de la 1 noiembrie!  Cu înţelepciunea care-l caracterizează,
socrul Sârbu consideră că lipsa de comunicare din USL trebuie remediată
 Geoană, cu gândul la propriul său proiect, îl atinge pe Antonescu: “Dacă
ai pierdut publicul PSD, adio şanse la prezidenţiale!”  Doamna Câmpeanu
constată cu mândrie că gradul de absorbţie a fondurilor europene POSDRU a
ajuns la 24,6%. Cu tot cu “ciordeli”!  Udrea e convinsă că turismul mergea
mai bine pe vremea ei. Acum n-ar mai fi decât o “jucărie” pentru Mazăre şi
Grapini!  Dan Voiculescu, fiica Camelia şi ginerele in spe Alexandrescu au
fost trimişi în judecată de DNA pentru şantaj. Mogulul se miră: n-a mai auzit
până acum de şantaj în cazul unor persoane juridice! Deşi pentru orice există
un început  Dacă Videanu a încurcat-o, Vosganian a fost salvat de colegii
săi parlamentari, de la începerea urmăririi penale. Nu aşa se procedează cu un
candidat la premiul Nobel!  “Prezidenţiabilul” Forţei Civice, MRU, s-a făcut
de baftă în parlament, acuzând USL-ul de luarea unor măsuri iniţiate chiar de
el, în scurtu-i mandat  Dacia se vinde bine în Franţa. Dă, Doamne să nu se
convingă cei de la Renault că se fabrică mai bine în Maroc  Steaua a încasat
scurt, patru “boabe” de la Chelsea. Cea mai bună concluzie a tras-o Bourceanu:
nu poţi să compari o Dacie cu un Ferrari!  Duşa suflă acum şi-n iaurt: a or-
donat un control al modului în care au fost selectaţi militarii din noul contingent
care pleacă în Afganistan. După moartea celor doi români, multă lume s-a în-
trebat ce căuta acolo un scafandru din trupele speciale?   Madam Firea-Pan-
dele a încasat o amendă de o mie de lei pentru răfuiala “în direct”, la Antena
3, cu Narcisa Iorga de la CNA, pe care a ameninţat-o că va povesti cum o
scoteau colegii de la Jurnalul din toaletă, când lucra acolo, dacă se va mai lua
de ea prin cercurile mondene. Avea nevasta primarului din Voluntari obiceiul
ăsta, să-şi spele rufele murdare pe micul ecran, motiv pentru care au şi dat-o
(elegant) afară Mogulul/Fiica  Băsescu mai serveşte o porţie de contre cu
prietenii săi, ruşii. El crede că un oficial moscovit a făcut o anumită declaraţie
după ce şi-a băut ceaiul de dimineaţă, sau ce mai avea el pe acolo… Preşe-
dintele a semnat decretul de numire a ambasadorilor români în Burundi şi Tan-
zania. Aflate pe undeva prin Africa, cele două ţări nu prezintă nici un interes
geostrategic – şi nici măcar nu au ambasadori în ţara noastră. Probabil că rostul
reprezentanţei este să ţină departe de ţară nişte persoane incomode  În şe-
dinţa de guvern s-a hotărât ca ordonanţa de urgenţă referitoare la sancţionarea
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abaterilor de la regulamentul circulaţiei să se mai amâne. Nerăbdarea liberalilor
e pusă la încercare de temporizarea social-democrată  Blaga crede că Pre-
doiu ar fi o variantă valabilă pentru prezidenţiale. Valabilă candidatura, nu…
 Liviu Dragnea este adeptul lui “ori/ori”: după el va trebui să decidem dacă
România va fi o “grădină botanică” sau o exploatare auriferă  Ceva tot s-a
hotărât în legătură cu modificările “codului rutier”: vor intra în vigoare imediat
ce vor fi publicate în Monitorul Oficial  Premierul francez o dă la întors:
romii se pot integra! Dar cu o condiţie: să respecte legea. În felul acesta
“sancţionează” afirmaţiile ministrului Valls, care era de părere că romii nu se
pot integra. Şi, în condiţiile astea, ar trebui să stea în România, nu în Franţa
 Dragnea nu-l încurajează pe Ponta: Eu nu am dublă personalitate – zice el
cu trimitere la acrobaţia premierului, care în Guvern susţine Roşia Montană,
dar în Parlament votează contra!  Zi mare pentru madam Grapini: Guvernul
a aprobat impozitul forfetar! Acum chiar că-şi poate da demisia  Băsescu
este căzut în admiraţia nepoatei sale: cu cât ia în greutate, cu atât devine mai
zgomotoasă! Exact ca tata mare!  Lucian Papici, procurorul care a lucrat
dosarul Referendumului a fost demis! Zarvă mare! De fapt, lui Papici i-a încetat
mandatul. Îi încetase mai demult, dar a uitat Tiberiu Niţu să-i pună înlocuitor
 Mană cerească pentru tabăra băsistă: Puterea pune bocancul pe gâtul
justiţiei!  În 2014 – anunţă Ponta – pensiile şi salariile vor fi indexate cu in-
flaţia. Din fericire pentru buget, inflaţia e mică… Locul cald lăsat de
doamna Motoc la Curtea Constituţională va fi ocupat de un candidat comun
USL, zice Ponta, ca să nu se mai enerveze Antonescu  Papici cere imperativ
CSM să îi repare onoarea! Las că ţi-o repară ştim noi cine – zice premierul
 Ce mare problemă cu Papici, se întreabă Ponta. I s-au terminat mandatele
de şef! Rămâne procuror  Băsescu îl plagiază pe Iliescu, declarând că va
ieşi din politică cu picioarele înainte. Cum a şi intrat!  I-auzi ce zice Cor-
lăţean: că mai multe oraşe româneşti ar trebui să se înfrăţească cu oraşe
irakiene! Da de ce?  Monica Macovei este, ca deobicei, cea mai revoltată
de schimbarea lui Papici. E un abuz, spre deosebire de schimbările pe care
le-a făcut ea când a devenit ministru al Justiţiei şi când a schimbat şi legea ca
să poată să-i dea mai uşor afară pe oamenii vechii puteri  Atât de supărat e
preşedintele că i-a fost schimbat procurorul, încât se gândeşte să denunţe pactul
de coabitare. Lui Ponta, însă, nici prin cap nu-i trece aşa ceva  Iliescu îl
mustră pe Cârlan: n-ar fi trebuit să facă declaraţii despre schimbarea lui Papici.
Şi Ponta recunoaşte că are dreptate  La Galaţi au loc cutremure în lanţ, de
câteva zile  S-a trezit şi Boc: Ponta, zice el, terfeleşte Justiţia ca un nabab
dintr-o ţară bananieră. De ce nabab? Boc ştie… Cât dinspre partea lui
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Antonescu, pactul de coabitare şi-aşa n-are importanţă. Să lăsăm faptele să se
consume, zice el ca un înţelept ce e  Cu câte are pe cap, Voiculescu nu uită
de marota sa: Băsescu ar trebui suspendat încă odată, crede el, conştient – totuşi
– că nu-i mai poate capacita pe Ponta şi Antonescu în acest sens  Tony Blair
l-a vizitat pe Ponta la Victoria, unde premierul i-a mărturisit că premierul bri-
tanic a constituit un model pentru el  Morar se jură că el n-a făcut anchete
la comandă politică, deşi a fost prins cu raţa-n gură  Cu memoria scurtă a
politicianului român, Băsescu afirmă sus şi tare că Ponta a intervenit în justiţie
“de o manieră fără precedent” de la intrarea României în UE. Uite cine n-a
mâncat usturoi!  Cutremurul de duminică dimineaţă, de numai 5,5 l-a speriat
şi pe edilul Capitalei care a convocat o şedinţă operativă cu toate direcţiile din
subordine. Nu ca să oprească cutremurele, ci ca să se verifice cât de bine ar
funcţiona – dacă ar fi cazul – măreţul “Plan de măsuri în situaţii de urgenţă”.
Căci Mărmureanu spune că nu ăsta este cutremurul cel mare aşteptat să apară
din moment în moment. Concret, duminică dimineaţă s-au verificat dispecer-
atele direcţiilor operative, cum ar fi: Dispeceratul Integrat de Urgenţă din
cadrul PMB, ApaNova, Administraţia Străzilor, RADET, RATB, Luxten etc.,
astfel încât să acţioneze în timp cât mai scurt în cazul unei situaţii de urgenţă
 Ca un exerciţiu în caz de cutremur, a fost binevenit maratonul organizat de
Raiffeisen Bank. La numai câteva ore de la mica zguduire, cei care nu au mai
avut somn (şi au fost peste 8.000 de persoane) au pornit în pas alergător din
Piaţa Constituţiei pe un traseu de 42, 195 km şi înapoi. Culmea este că cel mai
tare a alergat un kenyan, iar la proba maraton femei, o tânără din Etiopia. Ined-
itul acestei ediţii a fost debutul Cursei “Jogging în scutece”. Şi, uite-aşa, 160
de părinţi au alergat 800 m împingând căruciorul copilului, cu vârste cuprinse
între 6 luni şi 4 ani. Şi fără nici o legătură cu cutremurul, un punct important
al acestei probe l-a constituit doborârea recordului mondial de către o echipă
de sportivi români pentru cel mai rapid maraton alergat de o echipă de minim
5 oameni legaţi între ei. Alergătorii au stabilit un record de 2h 54min 14sec.
 În sfârşit, vom avea linii de cale ferată ÎNTREGI. Premierul Victor Ponta
a declarat la o emisiune că guvernul vrea să restricţioneze tipul de produse care
pot fi duse la centrele de colectare a fierului vechi, astfel încât hoţii de fier
vechi să nu mai prejudicieze companiile de stat. Aaaa, deci ei au dus la faliment
întreprinderile care raportau depăşirea producţiei la export cu tot cu colosul
lor de fier. După ce companii ca Transelectrica, CFR şi altele au înregistrat
pierderi de zeci de milioane de euro, abia acum se iau măsuri împotriva hoţilor
de fier vechi. Şi, de parcă n-ar fi observat până astăzi, premierul îşi dă seama
că mai există o problemă: “ Se fură capacele de canal şi se duc la fier vechi!”
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 Laura Codruţa Kovesi va avea un serviciu secret. Adică o structură de filaj
şi de investigatori sub acoperire. Această decizie vine pentru suplimentarea
numărului maxim de posturi al DNA şi pentru creşterea eficienţei activităţii
de urmărire penală. Pentru cei care cred că e vorba de altceva trebuie precizat
faptul că scopul principal va fi suplimentarea veniturilor bugetului de stat. Să
vezi acum rapiditate în recuperarea sumelor datorate către stat! În plus, cos-
turile acestui serviciu secret vor fi acoperite în timp din veniturile provenite
din valorificarea produselor infracţiunilor. Ca să nu mai zică nimeni nimic! 

Săptămâna 41
(07  - 13 octombrie) 

 Seria cutremurelor nu se opreşte nici pe falia USL-ului. Liderii sunt
zdruncinaţi şi loviţi din toate părţile şi unii se tranformă, din baroni în penali.
Luni s-a completat top-ul celor din cabinetul Ponta care suferă de amplificarea
tensiunilor useliste. Ca dovadă, săptămâna a debutat cu trimiterea în judecată
a lui Liviu Dragnea – mâna dreaptă a premierului. Şi cum nu a fost singurul
care şi-a dorit suspendarea preşedintelui, sunt vizaţi şi alţi 74 de inculpaţi în
dosarul Referendumului  Varujan Vosganian, ministrul Economiei a fost
scăpat de colegii din Senat de începerea urmăririi penale. 126 au votat pentru
NU şi doar 25 voturi PENTRU. Asta nu l-a oprit însă să-şi dea demisia marţi,
pe motiv că “premierul Victor Ponta nu s-a simţit niciodată bine cu el în prea-
jmă” şi, pe deasupra demisia lui “rezolvă şi alte probleme.” WOW!  Nu
neapărat ca o coincidenţă, tot luni, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a făcut
publică motivarea în dosarul Transformatorul în care liberalul Relu Fenechiu
a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare. Nişte “biete” trans-
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formatoare, ba mai mult vechi, ba mai mult noi, bagă omul în închisoare
 Cel mai mare proiect de mediu pe care l-a avut vreodată România a fost
semnat! Staţia de epurare Glina va înghiţi 416 milioane de euro. Primarul Capi-
talei, Sorin Oprescu împreună cu ministrul Mediului, Rovana Plumb, au semnat
contractul de finanţare pentru finalizarea staţiei. Se mai semnează şi lucruri
bune, din moment ce până acum se epurează doar jumătate din apele uzate ale
Bucureştiului  Apropo de dl primar Oprescu, domnia sa a făcut o constatare
care dezamăgeşte iar bucureştenii. În ce îi priveşte pe maidanezi: „Lumea nu
se înghesuie să-i adopte!”. Deci, dacă trec cele 14 zile… se ştie ce îi aşteaptă!
 Cât despre lucrurile mai paşnice, ca de exemplu pactul de coabitare,
Antonescu îl califică “un caraghioslâc”. Şi, pe deasupra, să “ţii din treabă doi
miniştri importanţi şi nişte consilieri prezidenţiali care au de făcut un partid.
Păi, nu vede toată lumea cum a mers pactul de coabitare? A mers o vreme bine,
şi-au făcut fiecare nişte interese, după care s-a schimbat situaţia”, este părerea
lui Antonescu  Sunt şi oameni care au treabă: Dan Diaconescu promite că
“va deschide OTV-ul până cel târziu la sfârşitul lunii”. Şi fiindcă este (încă)
tânăr şi neliniştit, Dan Diaconescu a depus plângere penală împotriva unor ac-
tuali şi foşti membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului. Ca urmare,
anchetatorii au început să îi cheme, pe rând, la audieri, pe cei 15 actuali şi foşti
reprezentanţi ai CNA, nominalizaţi în reclamaţia lui Dan Diaconescu. Să vezi
acum audienţă! Unde mai pui că în ultima vreme se tot vehiculează că Elodia
trăieşte  “O iubire de-o vară” se transformă într-o iubire de-o şedinţă (co-
mună) când vine vorba de “căsnicia” din USL. Dar butaforia nu salvează
România! Căci, mai mult un fel de butaforie pentru presă, menajul uselist este
luat în serios când rodul dragostei, cum ar fi MCV-ul bate la uşa anului viitor.
Iar Raportul va aborda inclusiv subiectul DNA. Respectiv, Mark Gray a de-
clarat că ActiveWatch şi Asociaţia pentru Monitorizarea Justiţiei (AMJ) au se-
sizat Comisia Europeană în legătură cu declaraţiile premierului Victor Ponta
referitoare la Lucian Papici, dar şi la alţi magistraţi implicaţi în dosarul “Refe-
rendumului”, reclamându-le ca “atacuri la adresa independenţei justiţiei”
 Istoria se schimbă iar şi dosarele torţionarilor ar putea fi închise definitiv.
Curtea Constituţională va lua - sau nu - săptămâna viitoare decizia care le poate
da imunitate torţionarilor Vişinescu şi Ficior. Din istoria României face parte
şi preşedintele României care este de altă părere: “Torţionarii să fie lăsaţi fără
pensie şi judecăţi. Umilinţa şi chinul a fost treaba lor!”  Pentru românii
nevoiaşi se întrezăreşte o luminiţă la capătul tunelului sărăciei: TVA-ul la carne
ar putea scădea la 9%. Atenţie, ar putea scădea! Cei care mai guvernează din
când în când vor analiza această scădere pentru că evaziunea a crescut de la
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majorarea taxei la 24 la sută. Aşa, ca idee, datele oficiale din Ministerul Agri-
culturii arată că evaziunea pe TVA în domeniul cărnii şi produselor din carne
a fost în 2011 de 230 milioane de euro  Jurnaliştii care doresc să obţină o
experienţă profesională în problematica europeană s-au înscris la o nouă ediţie
a Burselor Europene JTI pentru Jurnalişti. Respectiv un program care se bucură
de succes şi are ca scop încurajarea şi facilitarea pregătirii profesionale a par-
ticipanţilor să aprofundeze înţelegerea tematicilor legate de Uniunea Euro-
peană, cadrul de reglementare, funcţionarea instituţiilor, relaţionarea între
Statele Membre, precum şi maniera în care este abordată problematica euro-
peană de către media occidentală  Guvernul nu a prelungit termenul de fi-
nalizare a privatizării CFR Marfă. Aşa că Gruia Stoica este obligat să achite,
până cel târziu luni, încă 170 milioane euro pentru 51% din acţiuni conform
înţelegerii din luna iunie!  Adoptarea noului Cod rutier a fost, din nou, amâ-
nată, aşa că “nu ne mai trageţi pe dreapta…!” Neînţelegerile nu s-au datorat
sumelor colosale pentru amenzi, ci faptul că membrii Executivului n-au căzut
de acord asupra contului unic în care să fie vărsate toate sumele încasate de pe
urma contravenţiilor şi infracţiunilor. Având în vedere că numărul lor va scădea
simţitor, cum îşi doreşte şi premierul: “toleranţă zero” faţă de conducătorii auto
care comit fapte grave la volan! Cu ocazia asta, Victor Ponta vrea să scoată în
evidenţă aplicarea “intenţiilor foarte bune ale Executivului”. Bilanţul beţiei la
volan întrece orice aşteptare: în 10 ani accidentele provocate de şoferii băuţi
la volan au crescut cu 750%  Ministrul Muncii are un plan cu pensionarii,
dar şi cu salariaţii: creşterea pensiilor cu circa 3,75% din 2014 şi a salariilor
cu 3 procente. Şi salariul minim va creşte. Înainte de a primi acest procent
“colosal”, pensionarii ar trebui să mai ştie că în luna noiembrie, adică aşa, cam
înainte de Crăciun, vor primi mai puţin cu aproximativ 40 de lei. Dacă s-a gân-
dit cineva că este vorba de o tăiere a pensiilor ca pe vremea lui Boc, nu este
deloc aşa, dar are legătură foarte strânsă cu fostul premier: “S-au terminat de
restituit contribuţiile la sănătate luate ilegal de cabinetul Boc” – după cum
spune, cu foc, Mariana Câmpeanu  Tot în acest guvern, cineva s-a gândit şi
la categoria de pacienţi neasiguraţi. Eugen Nicolăescu a pregătit un pachet (nu
de medicamente şi pansamente) care va cuprinde prevenţia, serviciile aferente
programelor naţionale şi cele de urgenţă. Iar cei asiguraţi încă ceva pe deasupra.
Pachetul “de bază” s-ar putea să nu ajungă sub brad până la Crăciun întrucât
proiectul se află în dezbatere publică până la 1 noiembrie. Apoi, mai vedem!
 Hai că merge mână-n mână cu amânarea Codului rutier: cea mai aşteptată
(şi mai dorită) autostradă din România prelungeşte aşteptările românilor iu-
bitori de drumeţii montane. De fapt, un biet tronson de 58 km Comarnic-
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Braşov. Peţitorii (care nu sunt puţini, vreo trei la număr, numai unul şi unul)
solicită prelungirea termenului pentru depunerea ofertelor. Unde mai pui că
„nunta”, va fi pe banii constructorului. Să vezi distracţie!  „Festivalul
Enescu a trecut neobservat. De televiziuni, de presă, de ministrul culturii, de
Institutul Cultural Român, de Uniunea Compozitorilor, de toţi cei care, sub o
formă sau alta, trăiesc din şi pentru cultură. Ministrul Culturii, un consecvent
opinionist, este preocupat de politica televizată şi de a da aviz exploatării au-
rului de la Roşia Montană, Uniunea Compozitorilor, ce abuziv ocupă spaţiul
din Palatul Cantacuzino donat de Măruca Cantacuzino statului cu destinaţia
de a fi doar Muzeul Enescu, se ocupă de altceva sau de nimic, iar televiziunile
şi radioul calcă în picioare orice urmă de emisiune culturală. Ratingul să tră-
iască! Nu contează cum îl obţin. Cele mai bune pentru rating sînt cântările
maneliştilor, nunţile anului sau chiar ale mileniului, cancanurile vedetuţelor
gonflabile, scandalurile politice, configurările si reconfigurările găştilor
politice, cutremurele, accidentele mortale, scandalurile, găinăriile, procesele
fostelor glorii ale politicii, acum expiraţi şi hăituiţi şi altele asemenea” - zice
prof. univ. dr. Eugen Blaga. No comment!  Ministrul Justiţiei şi-a propus,
probabil, să strice week-end-ul celor doi procurori propuşi la conducerea
Secţiei pentru combaterea corupţiei a DNA: Iuliana Bendeac şi Viorel Cerbu,
anunţând retragerea numirilor acestora. Asta numai după consultarea avută cu
şeful Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Codruţa Kovesi. Cazanciuc are
însă următoarele preferinţe: numirea procurorilor Gheorghe Popovici, în
funcţia de şef al Secţiei pentru combaterea corupţiei, şi Dănuţ Volintiru, ca ad-
junct la aceeaşi secţie  Cătălin Predoiu a făcut un anunţ oficial: se înscrie în
cursa internă a PDL pentru nominalizarea la prezidenţialele din 2014. Conştient
fiind că “PDL face un efort fără precedent, este primul partid care nu stabileşte
candidatul la masa verde, într-un birou. E primul partid care dă dovadă de
curaj!”  Premiile Nobel acordate săptămâna aceasta au trecut şi ele neob-
servate de unele posturi de televiziune. Poate pentru faptul că nici un român
nu a fost desemnat câştigător, dar mai este timp până la închiderea decernării
premiilor de la Oslo care va avea loc pe 14 octombrie. De altfel, în 2009 pre-
miul Nobel pentru Literatură a fost câştigat de Herta Muller, născută în Timi-
şoara. Alţi români care s-au bucurat de asemenea distincţie mai sunt Ioan
Moraru, Gheorghe Emil Palade, Elie Wiesel  În rest, la producţia de struguri
stăm tot mai bine de la an la an. Asta te duce automat cu gândul că vinul româ-
nesc aromat, fin şi arhipremiat în străinătate va fi şi  mai ieftin. Aşa spun şi
producătorii. Poate pentru ei. Oricum, cea mai bună recoltă s-a strâns, anul
acesta, din podgoriile judeţului Buzău  Informaţia oare să aibă legătură cu
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faptul că la Guvern a avut loc vineri la prânz o întâlnire de urgenţă şi în mare
secret pentru (re)discutarea Codului rutier? Întâlnirea “secretă” pe care a
aflat-o toată presa este între premier, ministrul Radu Stroe şi şeful Poliţiei
Rutiere  A început îmbrânceala tradiţională la moaştele Sf. Paraschiva de
la Iaşi. Tipic românilor: tot ce e gratis e o minune de la Dumnezeu… Dar nu e
loc de glumă când peste 20.000 de oameni formează o coadă de aproximativ
3 km. Şi asta se întâmplă în prima zi de pelerinaj. Se estimează că numărul
celor care se vor închina anul acesta la sfintele moaşte va depăşi un milion
 Sindicaliştii de la Metrou şi RATB dau o veste bună bucureştenilor de care
şi aşa duceau lipsă. Luni şi, respectiv, marţi ar putea fi declanşată greva gene-
rală promisă de acum câteva săptămâni. “Nedreptăţiţii” din transporturi au ales
bine zilele că vin taman după week-end. Dacă ai şi salariile lor, poţi să te gân-
deşti liniştit la o mini-vacanţă de patru zile  Un comunicat de ultimă oră
anunţă, însă, faptul că se amână, nu se anulează marea grevă promisă pentru
că negocierile continuă până la finalizarea formei finale a noului contract colec-
tiv de muncă, respectiv 2013-2014  Apropo de libere, bugetarii (şi după ei,
implicit, şi unii privaţi) ar mai putea avea două zile libere în această iarnă,
respectiv 27 decembrie şi 3 ianuarie. Numai că vor trebui recuperate. Tot de
unii… Ca în fiecare an, parlamentarii în frunte cu premierul Victor Ponta
nu ratează ocazia de a se închina, mai evlavioşi acum decât în timpul anului,
la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinii care stau la coadă de mai
mult de zece ore speră să nu-i pună necuratul să facă păcatul de a trece pe la
sfânta raclă înaintea lor. Pentru această sărbătoare, parlamentarii au făcut efor-
tul de a obţine o zi liberă. La Sfânta Liturghie va participa şi Elena Udrea. Sin-
gură. Chiar aşa, marele absent al evenimentului este mult mai prins de când
are un mandat în plus de îndeplinit, acela de bunic. Dar, forţa divinităţii îşi va
pogorî puterea asupra celor prezenţi şi măcar în această sfântă zi nu va fi loc
decât de coabitare. Şi ca totul să se încheie paşnic, cum le stă bine mirenilor,
după oficierea slujbei, parohia de la Iaşi va împărţi sarmale pentru miile de
pelerini. Să sperăm că nu va fi nevoia de intervenţia poliţiei şi a medicilor
 Ziua de 13 (octombrie) nu a adus noroc nici unui aspirant la premiul cel
mare de la Loto 6/49. Dar nici ghinion pentru cei care au câştigat la alte cate-
gorii  După ce speriaseră muncitorii că pleacă din România, conducerea
Renault anunţă că rămâne şi nu degeaba: înregistrează record după record şi
iată că au ajuns la 343.000 de autovehicule fabricate în 2013. Drept urmare,
şeful statului (care este şi un mare fan al Logan-ului) a semnat, joi, decretul de
decorare a directorului general al Alianţei Renault-Nissan, Carlos Ghosn,
căruia i-a conferit Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de Comandor.
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Săptămâna 42
(14  - 20 octombrie) 

 În 40 de zile va fi gata şi pista aeroportului din Braşov. Călători să fie, că
piste avem  Veşti bune de la Guvern pentru bugetari: iarna asta vor primi
încă două zile libere – pe 27 decembrie şi 3 ianuarie  Nici nu s-a răcit bine
scaunul lui Vosganian, că pe el pare să se fi instalat DJ-ul Remus Vulpescu.
Cel cu succesul privatizării Oltchim  Hramul Sfintei Paraschiva a dezlănţuit
frenezii de nestăpânit din partea celor care nu mai speră decât în ajutorul Celui
de Sus  Suntem pentru a patra oară campioni europeni la fotbal. Mini!
 Şefii de la Interne sunt uimiţi de intenţiile Germaniei de a se opune intrării
noastre în Schengen. Ei ştiau altceva  Luna septembrie a fost o lună bună
pentru contrabandiştii de ţigări. Afacerile lor au atins 15% din totalul vânzărilor
 Surpriză mare la Realitatea TV: “patronul” Maricel Păcuraru a fost umflat
de DNA sub acuzaţia de spălare de bani. Partenerul său Guşă s-a făcut şi el
nevăzut, lăsând baltă consideraţiile geopolitice  Gurile rele zic că a aban-
donat Bucureştiul pentru Oradea, unde ar urma să-l consilieze – politic – pe
şeful “sportului mondial”, Vizer  Florin Salam şi trupa sa de manelişti au
susţinut recitaluri la poliţie, unde au cântat despre drogurile pe care le folosesc
pe post de suplimente alimentare pe la parangheliile interlopilor  Bucălatul
fost ministru al Justiţiei, celebru pentru tăcerile sale, a început să-şi exprime
opţiunea pentru o candidatură la o teoretică preşedinţie, din partea PDL  Un
judecător din Piteşti a fost pus în cătuşe şi a suferit o corecţie din partea a trei
poliţişti pe care i-a insultat făcându-i “miliţieni”  Vizionarul Boc a prezis,
cu o zi avans, că privatizarea CFR Marfă va fi un eşec  Ceea ce s-a şi în-
tâmplat: cum Gruia Stoica n-a depus restul de bani (pe lângă cele 30 de mil-
ioane deja vărsate) Ramona Mănescu a anulat operaţiunea. A fost un veritabil
triumf!  PPDD vrea să se umple de bani dându-i în judecată pe cei care au
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părăsit partidul după ce au semnat o hârtie în care declarau că vor plăti 2 mili-
oane (euro) în caz că… Ungureanu pune de cea mai mare alianţă a celor
mai mici partide: Forţa Civică şi Mişcarea Populară  Adus la tribunal unde
se judeca o cerere de-a sa, Gigi Becali a fost implicat într-un accident al dubei
care-l transporta. A fost atât de tulburat încât s-a luat la harţă cu judecătoarea,
care l-a evacuat scurt din sală  Chiar dacă a pierdut prima rundă, Gruia Stoi-
ca e hotărât să participle din nou la licitaţiile pentru CFR Marfă până când va
câştiga  Propunerea PNL pentru portofoliul Economiei este necunoscutul
Andrei Gerea, un piteştean cu mustăcioară, căruia Vosganian i-a urat, perfid,
succes  Sătul de politică, medicul Irinel Popescu a renunţat la toate funcţiile
pe care le deţinea în partidul lui Voiculescu şi are de gând să-şi vadă în conti-
nuare de meserie. Cu cât mai mulţi îi vor urma exemplul, cu atât mai bine pen-
tru naţia română  Antonescu priveşte cu resemnare filosofică episodul CFR
Marfă: “E un eşec de etapă!” Un nou eşec  La ceremonia de investitură a
noului ministru al Economiei (la care şeful său, Antonescu, nici n-a fost invi-
tat), Băsescu i-a spus lui Gerea două cuvinte: Oltchim şi Cuprumin!  ANI
a pus ochii pe Sorin Roşca Stănescu pe care-l acuză că n-a declarat banii pe
care i-a depus în conturi din străinătate pe numele copiilor săi minori  Gruia
Stoica se gândeşte să facă un ban de pe urma anulării privazitării CFR Marfă,
dând în judecată Ministerul Transporturilor  I-am bătut pe estonieni la fotbal
şi ne-am calificat pentru… baraj. De fapt, ne-au calificat olandezii, care i-au
bătut pe turci la ei acasă, deşi nu mai aveau nevoie de o victorie  Din toată
chestia asta cel mai câştigat este Piţurcă, care-şi va lua banii de la Federaţie
pentru obiectivul din contract: calificarea pentru baraj, nu pentru CM!  Un
băiat fără minte, pe care-l mai cheamă şi Gologan, e primul roman condamnat
la moarte în Malayesia pentru droguri. Trafic, nu consum  O menajeră care
a furat din locuinţa în care făcea curăţenie zece ceasuri în valoare de peste
300.000 de euro a fost dată în vileag de… neglijenţă: pe lângă cele 10 ceasuri
– replici ale celor furate – a mai lăsat şi un al-11-lea!!!  Noul nostru am-
basador în Statele Unite este Iulian Buga  PSD este satisfăcut de cum a pro-
cedat Guvernul cu CFR Marfă. Nu ne vindem ţara nici măcar alor noştri!
 Ponta din Pont s-a spălat pe mâini de Codul Rutier, pe care nu-l va mai
promova prin Ordonanţă de Urgenţă, ci va lăsa Parlamentului onoarea de a-şi
asuma responsabilitatea exceselor  Boc îi îndeamnă pe clujeni să facă copii.
Mici!  Vasluienii nici nu vor să audă de exploatarea gazelor de şist şi s-au
aruncat în calea utilajelor celor de la Chevron  Guvernul e hotărât să dea o
lovitură mortală comunicaţiilor din penitenciare, dând bani pentru achizi-
ţionarea aparaturii de bruiaj  Şeful Institutului Geologic a fost demis prin
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fax pentru simpatiile sale transparente faţă de anti-proiectul Roşia Montană
 CSM-ul este necruţător cu abaterile magistraţilor: judecătoarea Cecilia
Jabre, care a venit beată la tribunal şi a mai şi condus o şedinţă a fost sancţio-
nată cu un avertisment  Cu Maricel la Poliţie şi cu Guşă la Oradea, Reali-
tatea TV nu mai are bani de salarii. Acestea au fost amânate pentru o dată ce
va fi comunicată ulterior… Singurul preşedinte român care este portretizat
în Enciclopedia Britanică este Ion Iliescu  16 taximetrişti care făceau pira-
terie la Otopeni, sechestrându-şi clienţii străini care nu voiau să plătească tari-
fele umflate de câte zece ori, au fost reţinuţi de poliţie  Liberalii
înregistrează un record: nu mai puţin de patru miniştri de-ai lor au fost rema-
niaţi datorită justiţiei! Recordul are toate şansele de a fi depăşit!  Un neamţ,
vicepreşedinte popular al PPE, consideră că “comportamentul actualului gu-
vern al României este intolerabil” şi că se justifică o nouă amânare Schengen.
Cu alte cuvinte, guvernul e nepopular, pentru că nu mai este al dreptei  O
româncă a fost arestată pentru că a trecut ilegal graniţa americano-canadiană
(mutând un vas cu flori ce ţinea loc de bornă) împreună cu şase puradei. Vroia
să-şi viziteze soţul aflat în puşcărie  Miron Mitrea a ajuns şi el la DNA unde
este cercetat într-un dosar de “termopane”, montate la casa sa tot de Irina Jianu
 România a aniversat 20 de ani de la intrarea sa în Organizaţia Internaţională
a Francofoniei. Evenimentul s-a produs în Mauritius şi, în urmă cu câţiva ani,
Bucureştiul a găzduit unul dintre sommet-urile sale  După o lungă târguială
între puterile coabitante, a fost numit noul ambasador al României în SUA:
diplomatul Iulian Buga. Numire suficient de târzie pentru ca acesta să nu mai
aibă timp să pregătească vizita premierului în America  Fostul ministru al
Finanţelor vrea să facă cel actual ce n-a făcut el când era în funcţie: Ialomiţianu
propune să se acorde facilităţi fiscale pentru firmele care au de încasat bani de
la stat. Dacă statul şi-ar plăti la timp datoriile nici n-ar mai fi nevoie de vreo
facilitate  Şeful Comisiei Parlamentare Roşia Montană a căutat cu lupa un
nume de parlamentar în lista celor care au fost invitaţi de către Gold Corpora-
tion prin diferite ţări ale lumii ca să vadă cum se tratează cianurile. Vâlcov
n-a găsit însă decât nume de jurnalişti-deontologi. O sumedenie  Aşa de
tare a plouat la Piteşti încât pe unele străzi apa a atins un nivel de doi metri!
 Răscoală la Pungeşti, Vaslui: nemulţumiţi că lor nu le iese nimic din ex-
ploatarea gazelor de şist, sătenii s-au opus cu piepturile goale buldozerelor
americanilor şi bulanelor jandarmilor. S-a lăsat cu morţi (de beţi!) şi răniţi
 Premierul a felicitat echipa de baschet ASESOFT Ploieşti după ce aceasta
a bătut o echipă rusească la ea acasă. ASESOFT ăsta nu sună a… Ghiţă?
 “Salvatorul” Hidroelectricii, Remus Borza, a fost trimis în judecată. Cică
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ar fi dat nişte contracte de asistenţă juridică propriei sale firme. Păi, cui să le
dea?  Vicontele Etienne Davignon, unul dintre fondatorii Trilateralei, este
de părere că România se descurcă mai bine decât Statele Unite. Depinde de
unde priveşti problema  Banca Naţională a Bulgariei este anchetată de
procuratură! Deci se poate!  După ce-a luat plasă în Cipru, Banca Transil-
vania aleargă acum după clienţi în Italia. După clienţii români… Parlamen-
tarul cu codiţă, Remus Cernea, susţinătorul minorităţilor sexuale, este acuzat
de ANI de incompatibilitate. El zice că nu  Băsescu mai iese la rampă cu o
idee: statele europene ar trebui să-şi asume responsabilitatea integrării etniei
rome – indiferent de unde provine aceasta (se ştie că ţiganii din fosta Iugoslavie
preferă să spună că sunt din România)  Victorie pentru Gigi Becali: a obţinut
dreptul la muncă în penitenciar. În sfârşit, Gigi va fi în situaţia de a produce şi
el ceva, nu doar să tranzacţioneze  Băieţi deştepţi, cei de la Chevron au sus-
pendat explorarea gazelor la Pungeşti. După reţeta Roşia Montană, trec la
“planul B”: mituirea sătenilor cu niscai obiecte de folosinţă curentă  Chiar
dacă a plecat la Oradea, Guşă n-a scăpat de braţul lung al legii: DNA l-a pus
sub învinuire în dosarul fraudei de la Realitatea TV. Fraudă în documente, nu
de bani, că aşa ceva nu se mai găsea demult pe acolo  Chiar Guvernul va
reclama Realitatea TV la Parchetul General pe motiv de posibile acţiuni de fals
în declaraţii  S-a mai deschis un mall în Bucureşti: Promenada. Asta e reţeta
dâmboviţeană: unde a fost o fabrică, apare acum un mall  ANI vânează cu
obstinaţie incompatibili: l-a găsit şi pe şeful de la Radio, Ovidiu Miculescu,
soţul ambasadoarei noastre la ONU  Ca între amici: Băsescu a luat masa cu
vechii săi prieteni Emil Boc şi Elena Udrea la un restaurant din Bucureşti. Nu
se ştie ce-au pus la cale, ce surpriză vor să-i facă lui Vasile Blaga  Raed
Arafat a primit o nouă distincţie de cavaler: al Legiunii de Onoare a Franţei.
Că de însurat nu-i arde, cu câte probleme are pe cap la minister  Oprescu
declară că atâta timp cât mai sunt locuri în “lagărele de concentrare” pentru
câini, nu se va recurge la “soluţia finală”  Valerică Zgonea dă o informaţie
importantă pentru ţară: şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor vor fi trans-
mise în direct. Poporul va putea lua cunoştinţă instant de toate prostiile pe care
le debitează aleşii  Protestatarii “curaţi ca lacrima” din Piaţa Universităţii
şi-au exprimat contondent opoziţia faţă de proiectul Roşia Montană vandali-
zând maşina ministrului Culturii, Daniel Barbu. Ministrul însuşi a scăpat ca
prin minune de “criticile” ecologiştilor  Guvernul a hotărât să pună punct
“managementului privat” de la Tarom prin demiterea întregului Consiliu de
Administraţie  Ponta şi-a anunţat vizita istorică în Statele Unite dând în
vileag manevrele pe care le-a făcut coabitantul pentru a o împiedica. Nu mor
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caii… Crainicul Zaharescu a fost pedepsit pentru lipsa sa de performanţă
fiind trimis tocmai în capătul lumii, la Capetown, în calitate de consul. Dealtfel,
e şi greu să-l concurezi pe tele-Ponta în materie de comunicare… Premierul
a plecat în vizită în America fără să-i mai ceară mandat lui Băsescu. Ce-o să
facă dacă-l întreabă Biden: ai mandat sau nu?  Băsescu ştie ce ştie când
spune că o candidatură a lui Isărescu la preşedinţie e o glumă… Pacifistul
Zgonea, demolatorul de ziduri, dezaprobă ferm formele de violenţă  Preşe-
dintele are o mentalitate securistă constată cu surprindere Ponta, de parcă până
acum ar fi trăit pe altă planetă  Asta vizavi de faptul că Băsescu l-a “turnat”
pe Predoiu că s-a dus la Ponta să se roage să fie menţinut ministru la Justiţie…
 MRU anunţă cu surle şi trâmbiţe că se pune la cale marea fuziune dintre
cele mai mici partide: Forţa Civică şi Mişcarea Populară. Să vedeţi ce-o să
iasă!  Guvernul a decis să-şi asume răspunderea pe proiectul Legii Descen-
tralizării. Ca să nu se mai piardă timp cu discuţii inutile  SGG-ul e o
pepinieră de infractori: după celebrul Păvălache, omul lui Miky Şpagă, i-a venit
rândul lui Păvăleanu să fie umflat de poliţie pentru spălare de bani!  Dragnea
nu poate să-şi reţină surprinderea că dosarul “Referendumul” orchestrat de
Papici, a plecat de la reclamaţia unui… mort! Mort, dar vigilent!  În ziua
deschiderii, noul mall “Promenada” a fost vizitat de 45.000 de admiratori. Unii
dintre ei au devenit chiar cumpărători  Oprescu nu doarme noaptea de grija
oamenilor care locuiesc în clădiri vechi şi se roagă ca cutremurele să fie mici.
Că altă soluţie nu are…  Tot primarul general este cel care dă în vileag “cea
mai mare prostie”, care a fost “reteritorializarea” câinilor vabagonzi. N-a fost
o prostie! A fost o afacere  Lumea nu s-a mai înghesuit, ca altădată, la
Salonul Auto. Doar 30.000 de personae au luat bilete ca să vadă cele câteva
modele prezentate la actuala ediţie  Pavelescu – “ăla mic cu capul mare”,
cum îl defineşte Băsescu – este hotărât să relanseze PNŢCD-ul cu ajutorul
Iniţiativei România Liberală. Acelaşi lucru speră şi Moisescu, cu ajutorul
ţărăniştilor (câţi or mai fi)  Cernea nu se lasă: vrea să strângă semnături
pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă la Roşia Montană. Alta… 

Aflați odată cu noi!

www.amosnews.ro
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Săptămâna 43
(21 - 27 octombrie)

 Nu se ştie exact ce i-a apucat pe cei vreo zece mii de participanţi la mani-
festaţia în favoarea unirii Basarabiei cu România. Poate invidia faţă de succesul
la presă al manifestanţilor anti-Roşia Montană şi anti-gaze de şist… Asfal-
tatorul Dorinel Umbreanu şi-a făcut bancă şi l-a pus în fruntea ei pe mercenarul
Marinel Burduja  Ponta a plecat în America în cel mai nepotrivit moment
cu putinţă  Monica Macovei a luat ca pe un afront personal decizia baroului
Bucureşti de a-l menţine în rândurile sale pe Adrian Năstase. Oftică de procuror
 Stroe ne linişteşte: poliţia rutieră nu se va descentraliza, aşa că permisele
noastre nu vor ajunge la mâna prefecţilor  Faptul că Blaga îl laudă pe
Tăriceanu (“om de dreapta, serios”) ar putea să însemne ceva? Ce?  Se pare
că “sus” cineva s-a săturat de toate mitingurile astea. Aşa că Stroe dă de înţeles
că nu se va mai manifesta nici o toleranţă faţă de manifestaţiile neautorizate.
Aşa să fie?  Gata! Ponta s-a lins pe bot de mandat la Consiliul European.
Lui Băsescu nici nu-i trece prin cap să-i mai cedeze locul, indiferent ce se va
discuta la Bruxelles  Emiţând de undeva de la Vatican (?!), domnu’Dan cere
demisia şefei CNA, pe motiv că aceasta ar avea de gând să închidă şi DDTV-
ul  Asta în timp ce rândurile partidului PPDD se subţiază văzând cu ochii.
Cu ultimele “dezertări”, PSD a ajuns să deţină singur majoritatea în Senat
 70 de “lideri naţionali” ai Noii Republici s-ar fi strâns la Bran, zice preşe-
dintele Neamţu. Probabil că e vorba de întregul partid  Întâlnindu-se cu şefii
de la Chevron la Washington, Ponta i-a asigurat că ceea ce s-a întâmplat la
Pungeşti e un fapt izolat care nu se va mai repeta, prin grija Guvernului
 Fiscul a trimis 700.000 de somaţii la agenţii economici, anunţându-i să-şi
plătească dările, pentru că vor urma controale la sânge. Doar transmiterea prin
poştă a somaţiilor a costat mai bine de un milion de lei  Ca să dovedească
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că există, Opoziţia a depus la Parlament o moţiune simplă pe tema privatizării
CFR Marfă  Între timp, Gruia Stoica a făcut toate demersurile pentru a-şi
recupera cele 30 milioane de euro depuse la MT  Dinu Patriciu e de părere
că soţia sa “exagerează” când afirmă că nu mai e în toate minţile  Hoţii
tablourilor din Olanda au renunţat la varianta arderii capodoperelor. Acum
susţin că le-au dat unui ucrainean, care a dispărut cu ele  Revoluţie la
TAROM: Ramona Mănescu i-a redat lui Heinzmann mandatul de 4 ani pe care
Pascariu şi Demetriade îl reduseseră la un an şi i-a dat pe cei doi “manageri
privaţi” afară!  Aflat la Washington, Ponta n-a pierdut ocazia de a juca o
miuţă de baschet cu Ghiţă Mureşan. Din păcate, nu s-a ridicat la înălţimea aces-
tuia  Rădoi a înţeles aluziile premierului şi a anulat greva sindicală de la
Metrou, odată cu semnarea noului contract colectiv de muncă  Dragnea nu-
şi revine de pe urma emoţiei pe care i-a provocat-o aflarea faptului că Papici
i-a deschis dosarul de la DNA în urma reclamaţiei unui… mort!  În America,
Ponta a avut contacte doar la nivelul “doi”: a fost primit de vicepreşedintele
Joe Biden, iar la Chevron şi Exxon a discutat cu vicepreşedinţii companiilor
 „Ar fi fost păcat să trimitem un începător” – a declarat maliţios Băsescu,
înaintea plecării la Bruxelles, pentru reuniunea Consiliului European. Ponta
era deja acolo, întors direct de la Washington, dar n-avea mandat  Scandalul
mitei de un milion de la Hidroelectrica îl atinge colateral pe ministrul Niţă, al
cărui consilier – Mihăilă – a fost reţinut de DNA. Din America, ministrul
Energiei s-a abţinut de la orice comentariu  Zvonurilor tot mai insistente că
s-ar mări cota unică, Chiţoiu le răspunde că PNL nu va suţine o astfel de mă-
sură. Poate PSD… Liviu Dragnea îl acuză pe şeful STS, generalul băsist
Opriş, că ar împrăştia zvonul cum că regionalizarea va acoperi nişte “mânării.”
Să spună care sunt acelea! – îl somează vicepremierul  Iese la rampă şi de-
nunţătorul mitei de la Hidrotehnica, celebrul privatizator al Oltchim, DJ Remus
Vulpescu. În stenograme, el cerea asigurări că nu va lua ţeapă, dacă... Nişte
proşti au curăţat “Poarta Sărutului” a lui Brâncuşi cu jeturi de apă şi a ieşit la
suprafaţă rugina armăturii, colorând monumentul în galben  Cristian Preda
părăseşte PDL-ul (din care era suspendat) pentru a se alătura Mişcării Populare
Băsiste  Gheorghe Flutur face anunţul funebru: PDL merge singur la eu-
roparlametare! Funebru pentru MRU, care spera să se agaţe de listă  Ponta
taie nodul gordian: Guvernul îşi asumă răspunderea în Parlament pentru proiec-
tul Legii Descentralizării. Fie ce-o fi!  Tot Ponta face un anunţ important
pentru ţară: se va face rectificare bugetară! În minus!  Sub impactul “mitei”
de la Hidroelectrica, premierul îşi îndeamnă miniştrii să renunţe la colaboratorii
suspectaţi de corupţie. Ca să nu-i atingă şi pe ei “schijele”  Pe Gigi Becali
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l-a mai lovit un necaz: va fi executat silit pentru despăgubirile morale acordate
de instanţă lui Pavel Coruţ, în urma unor jigniri de acum trei ani  Lăsaţi de
izbelişte de PDL, Ungureanu şi Tomac, preşedinţii Forţei Civice şi ai Mişcării
Populare, au decis să-şi unească sărăcia şi nevoile, doar-doar vor prinde un
scaun de europarlamentar  Nici pentru Liviu Luca lucrurile nu merg prea
bine: aflat şi el în puşcărie, a fost inculpat şi în dosarul “Realitatea”  Băsescu
trage spuza pe turta proprie: el crede că o criză în sistemul de transport maritim
ar fi mult mai gravă decât criza bancară! Nu credem că Isărescu ar fi de accord
 PDL nu pierde vremea şi a demarat alegerile pentru candidatul propriu la
preşedinţie. Bucălatul candidat Predoiu este ca şi câştigător şi ar putea fi de-
clarat preşedinte al nordului Moldovei  Epuizaţi de munca la “fabrica de
legi”, parlamentarii USL propun încă trei zile libere pentru români. Cele 11
existente sunt considerate insuficiente  Abia instalat în funcţia de şef al
ANAF în aprilie, Gelu Ştefan Diaconu e pe cracă din cauza încasărilor mo-
deste, pe care n-a reuşit în nici un fel să le stimuleze, astfel încât din casa de
bani a statului lipseşte un miliard! De euro!  Geoană simte vântul prezi-
denţialelor şi îl atacă pe Antonescu, reproşându-i că a pierdut deja o treime din
susţinătorii USL  Trenul privat cu care urmau să vină participanţii la “marşul
secuilor” pentru autonomia Covasnei a rămas în pană!  Eugen Teodorovici
e mândru că în acest an s-au încasat 2,4 miliarde euro de la Comisia Europeană,
cât în toată “epoca Băsescu”  La inaugurarea noii piste a aeroportului din
Cluj-Napoca, Crin Antonescu a fost huiduit de susţinătorii lui Boc. 

Săptămâna 44
(28 octombrie –
03 noiembrie)

 Un scandal enorm: 160 de percheziţii în cinci judeţe, pe urmele unei reţele
de evaziune fiscală în contul căreia sunt puse 50 de milioane de euro. Printre
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suspecţi – o procuroare şi un parlamentar. Obiectul: comerţ cu carne prin so-
cietăţi-fantomă  Încep, în sfârşit, lucrările la baza militară americană de la
Deveselu. Băsescu şi Duşa, împreună cu oficiali americani şi NATO, au elogiat
proiectul de pe urma căruia România se alege cu un procent infim din investiţie.
Grosul revine firmelor americane  Crin Antonescu a făcut o vizită în Polonia
 Hackerii români sunt în top: un grup organizat din Mehedinţi a sustras de
pe carduri ale străinilor 2,5 milioane dolari. Procurorii DIICOT, împreună cu
serviciile secrete americane le-au dat însă de urmă  Nici o milă faţă de
evazioniştii rovinietei: CNADNR a montat 18 noi camere de monitorizare în
zonele unde acestea lipseau  CSM a aprobat arestarea preventivă a
procurorului Angela Eugenia Nicolae, care ţinea de “şase” evazioniştilor arabi,
în schimbul unor atenţii  România va cheltui 40 de milioane de lei (ceva
mai mult de un million de dolari) pentru lucrările de la baza Deveselu. Dar se
va pune la adăpost de eventuale atacuri nucleare  Zgonea e hotărât să facă
chetă printre colegi şi să-i cumpere lui Cernea un sacou, pentru ca acesta să se
poată conforma noului regulament vestimentar al Camerei  Rectificarea
bugetară operează în spiritual egalităţii: se taie banii de la toată lumea. Nimeni
nu primeşte nimic, că nu e de unde  Senatorul Nicolae Bădălău făcea trafic
de influenţă pentru arabi în schimbul unor ficăţei de pui pentru restaurantul
său din Bolintin  Ponta continuă să aibă un optimism temperat: se vor mări
salariile şi pensiile cu 3,5% în 2014, dar nu toate. Doar cele foarte mici
 Noua majorare a carburantului a fost pusă la cale de Fenechiu, când mai
era ministru - se spală Ponta pe mâini… Udrea afirmă, sibilinic, despre
Dragnea: constat că poate, dar mai aşteaptă! Păi, cum constată că poate, dacă
acesta aşteaptă?  Avocatul Poporului a sesizat la Curtea Constituţională
Codul Insolvenţei, iar judecătorii l-au declarat neconstituţional, spre marea
supărare a lui Ponta, care consideră că domnii judecători îi protejează pe
evazionişti  Fie ei şi din presă. Principalii beneficiari ai deciziei: Realitatea
TV şi Evenimentul Zilei, copleşite de datorii neplătite  Nimeni, dar, mai
ales şefii băncii, nu-şi explică cum au putut să dispară sume importante din
casetele de valori ale sucursalei BCR din Piteşti. Banca este suspectată că ar fi
fi folosit – din motive de economie - acelaşi model de cheie pentru toate
casetele… Băsescu s-a declarat “mic horticultor” pentru că îşi cultivă gră-
dina de zarzavaturi de la reşedinţă. Se laudă cu produsele sale, deşi nu prea le
mănâncă… Doctoriţa Pop de la oftlamologie, celebră pentru “ieşirile” sale
nervoase, a fost audiată la DNA în urma mai multor reclamaţii  Nici nu vă
închipuiţi ce-şi doreşte cel mai mult Ştefan Bănică: să fie sănătos! Şi să meargă
cu copiii în vacanţă  Preocuparea aleşilor pentru bunăstarea poporului se

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��01.07.2014��14:19��Page�176



şaptezile / 177

vede şi din iniţiativa de a declara şi cea de-a treia zi de Paşte liberă. Că era
oricum… Doamna Mihăilescu, “câinele de pază” al Guvernului Năstase,
şi-a dat demisia de la Autoritatea se Supraveghere Fiscală, de unde oricum
urma să fie pusă pe liber  Vadim a făcut una dintre obişnuitele sale crize de
nervi, la Tribunal, unde se judecă cu cei care l-au dat afară din PRM. S-a potolit
doar când judecătoarea l-a ameninţat că-l evacuează şi din sala de judecată
 După ce-a dat un recital pe la toate televiziunile prietenoase, unde a explicat
cum emite el de la Vatican, Dan Diaconescu s-a pomenit cu o amendă record
de un milliard (vechi) pentru că şi-a retransmis ilegal show-ul pe DDTV
 Victorie pentru Gigi Becali: a fost transferat de la Jilava la Poarta Albă.
Unde se poate bucura de un regim mai lejer, fiind mai departe de ochii curioşi
ai presei  Doi dintre liderii “Golaniadei” anti-Roşia Montană au fost trimişi
în judecată sub învinuirea de distrugere a maşinii ministrului Barbu  S-a
deschis cea de-a 18-a ediţie a INDAGRA, un soi de vitrină a agriculturii, cu
produse frumos aranjate în rafturi  Procuroarea Nicolae, cea cu atenţiile de
la arabi, crede că i se trage de la o fostă prietenă a fiului său, şi nu de la traficul
de influenţă… Fostul ministru al Justiţiei, Rodica Stănoiu, consideră că în
România de azi, procurorii au mai multă putere. De fapt, ar trebui să aibă atâta
cât să-şi facă treaba  Săftoiu a găsit ce să facă cu TVR 3: îl specializează pe
agricultură şi turism  Guvernul a găsit soluţia pentru golul din buget: vor fi
impozitate parcările şi piscinele!  Blaga e optimist: Antonescu nu va con-
duce pe veci PNL-ul! Asta nu înseamnă că va aştepta ca acesta să moară…
 CCR mai dă o lovitură: unele dispoziţii din OUG de modificare a Legii
privind sistemul unitar de pensii publice sunt neconstituţionale!  Guvernul
a aprobat rectificarea bugetară: se asigură banii de salarii şi funcţionarea insti-
tuţiilor  Teodorovici e din ce în ce mai mândru: rata de absorbţie a fondurilor
europene a depăşit 25%! Mai e mult până departe  Cu două mandate la activ,
ministrul Nicolăescu cam ştie ce se petrece în domeniu. Iar când spune că
medicii muncesc cel mult trei ore în spitale, după care se duc la privaţi, nu prea
poţi să-l contrazici  Cu toate problemele personale pe care le are, Voiculescu
nu poate să nu se gândească şi la cele generale: îi e teamă că USL-ul îşi va
putea pierde legitimitatea. Dacă nu cumva… Mitrea nu scapă de braţul lung
al legii: a fost trimis pentru a doua oară în judecată, într-un dosar în care e
acuzat de fapte de corupţie: şi-ar fi renovat casa mamei sale pe spezele Inspec-
toratului de Stat în Construcţii, a cărui fostă şefă e deja în puşcărie  Statistica
ne dă şi o veste bună: produsul intern brut a fost mai mare cu 2,3%! În 2011,
comparativ cu 2010. Adică pe vremea lui Boc!  Dacă nici semnalul de
alarmă pe care-l trage prinţul Charles (România pierde trei hectare de pădure
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virgină pe oră!) nu-i dezmeticeşte pe guvernanţii prea ocupaţi cu alte probleme,
atunci chiar că ne merităm soarta  BCR a mai concediat 230 de oameni, dar
tot a mai rămas cu vreo 7000  Nu ştim dacă printre cei concediaţi se numără
şi cei răspunzători, la BCR Argeş, de “golirea” casetelor de valori aparţinând
la 11 clienţi!  Judecătorii n-au fost convinşi de argumentele comisarului
Berbeceanu şi l-au menţinut în arest.Acuzatia de “prietenie”  cu interlopii se
pare că a cântărit destul de greu  Un bărbat a ameninţat că-şi dă foc în faţa
DNA, după ce s-a stropit cu benzină. Înseamnă că preţul acesteia este încă ac-
cesibil  Belea pe capul procurorilor şi judecătorilor: vor trebui să ţină lecţii
despre legislaţie şi principii juridice în faţa elevilor. Sunt curios cum vor ex-
plica şpăgile de milioane  Cu tinicheaua de coadă, Blejnar îşi dă cu părerea:
noul Cod al Insolvenţei nu ajută la stoparea evaziunii fiscale. Ştie el foarte bine
cum nu poate fi stopată!  Dragomir, cuprins de generozitate, ar vrea să-l an-
gajeze pe Becali ca grădinar la Ligă. Dacă Liga avea nişte oi, era omul
potrivit…. PNŢCD-ul prinde forţă văzând cu ochii: Diana Tuşa şi Vlad
Moisescu, foşti liberali, i s-au alăturat lui Pavelescu. Să vezi succese de acum
înainte!  Cu o jumătate de gură, Ponta dă asigurări că cota unică rămâne
16%. Cât s-o mai putea… Blaga recunoaşte cu uşurare că n-a primit nici o
solicitare de la EBA ca s-o pună pe lista de europarlamentari  CREDIDAM,
firma care administrează drepturile de autor ale interpreţilor, a făcut o evaziune
de 1,2 milioane euro, bani cheltuiţi pe rochii, cămăşi de noapte, căciuli şi pan-
taloni!  Iliescu lucrează la o carte de amintiri despre relaţiile pe care le-a
avut cu Ceauşescu  Prezent în actualitate, fostul preşedinte recunoaşte că
schimbarea cotei unice ar fi un lucru nepotrivit!  Ponta crede că atitudinea
lui Antonescu reflectă diviziunea muncii din USL: Noi cu treaba, ei cu cri-
tica!  DNA s-a năpustit cu percheziţiile la Ministerul Agriculturii. Procurorii
nu au ajuns însă la cabinetul ministrului, ci doar al unui şef de Direcţie, care
alături de preşedintele de la Agrostar este acuzat de fapte de corupţie  Fondul
Român de Cotragarantare ripostează acuzaţiilor aduse de Corpul de Control al
premierului, demonstrând că toate cheltuielile s-au făcut cu avizul forului tute-
lar - Ministerul Finanţelor  Au fost repatriaţi 51 de români care se aflau -
în ciuda situaţiei de acolo - la muncă în Libia  Mărmureanu ne bagă
cutremurul în casă, anunţând iminenţa unui seism “foarte adânc”, cum nu a
mai fost niciunul de 70 de ani  Crin Antonescu se consolează: fără PNL nu
poate exista guvernare legitimă! Dar, guvernarea lui Tăriceanu, după ce i-a
gonit pe pedelişti cum a fost?  După 8 luni de eforturi de racordare la
reţeaua electrică a fost inaugurat trotuarul rulant dintre Gara Basarab şi Gara
de Nord.
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Săptămâna 45
(04 – 10 noiembrie)

 Discuţiile reprezentanţilor Guvernului cu Misiunea FMI s-au desfăşurat pe
tot parcursul weekend-ului şi urmează să se finalizeze marţi cu decizii impor-
tante pentru viaţa românilor din 2014, care se va derula între mici creşteri de
venituri şi mari scumpiri  Viviane Reding, Comisarul Europen pe Justiţie o
ţine pe a ei, de la suspendarea lui Băsescu încoace: România nu respectă statul
de drept. Fără alte precizări  Băsescu împlineşte 62 de ani. Năstase îi urează
să aibă parte de ceea ce merită... Din tribună, Antonescu constată că pre-
mierul şi Chiţoiu au dat adevărate bătălii cu delegaţia FMI. Nu spune cu cine
a ţinut  Maria Grapini mai participă la un târg de turism, deşi nu prea are ce
să prezinte  Simona Halep a câştigat Turneul Campioanelor de la Sofia şi
un premiu cât Năstase nu câştiga într- un an. Alte vremuri, alţi bani  Codruţa
Koveşi a intrat în panică: dacă noul cod penal intră în vigoare anul viitor, 20
de dosare”grele” instrumentate de DNA s-ar putea prescrie  EBA îi face
tatălui său urări pe Facebook ca să vadă lumea ce fiica bună e  După ce
şi-a promovat o secretară de vreo 20 de anişori ca parlamentar, Dragnea insistă,
transformând o jună cântăreaţă de muzică populară în şefă de Direcţie Anti-
corupţie la Ministerul Dezvoltării. E şi el un soi de horticultor, ca fostul său
şef de partid... Dacă cineva e mulţumit de cooperarea instituţională cu Bă-
sescu, acela e Valerică Zgonea. E nemulţumit el de altele, cum ar fi codiţa lui
Cernea  Reîntors în ţară de la Praga, în urma eliberării sale din funcţia de
şef la CME, Sârbu face cunoştinţă cu instituţiile de forţă locale. A fost invitat
de DNA să dea şi el relaţii în dosarul Realitatea. Ca martor  Divorţ greu
pentru Ioan Nicolae, rămas în top ca cel mai bogat român: 10 milioane îl costă
ca să-şi recapete libertatea de la soţia Domniţa  Guvernul a negociat cu FMI
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creşteri salariale pentru medicii rezidenţi şi profesorii debutanţi  Ministrul
Transporturilor a destituit întreaga conducere a TAROM, în frunte cu Pascariu
şi a numit alţi reprezentanţi în CA, oameni mai înţelegători  Sătul de
ciondăneala cu femeiştii, Ponta l-a lăsat pe Chiţoiu să se bată pentru cota unică
liberală, despre care Antonescu crede că trebuie să rămână “bătută în cuie”.
Ca Isus pe cruce... Premierul anunţă victorios că negocierea cu FMI s-a sol-
dat cu creşteri pe linie: de venit minim şi de taxe  Dacă tot nu s-a privatizat,
CFR Marfă va fi măcar restructurat. Compania va intra într-un “proces de îm-
bunătăţire a managementului”, formulă sub care se ascunde schimbarea echipei
abia numite... Ca să fie înghiţită mai uşor doctoria măririi taxelor, Ponta dă
de veste că şi-a asumat, ca angajamet politic, scăderea cu 5% a contribuţiilor
sociale. Cândva, în viitor, când economia va începe să mai mişte... Până şi
Antonescu recunoaşte că această reducere nu ar putea fi făcută de la 1 ianuarie
 Cu gândul mereu la binele naţiunii, preşedintele liberal nu-şi poate alunga
îngrijorarea de pe urma faptului că creşterea accizei la benzină va “împovăra
coşul de consum zilnic”  Obişnuit să pună binele în faţă, Chiţoiu crede că
acordul cu FMI nu este un handicap. Ba dimpotrivă  RIB, veritabilă fantomă
a sistemului bancar, a fost măritată cu zestrea pe care nu o mai are cu nişte
polonezi care vor să intre pe piaţă cu orice preţ  Cu un sentiment de vino-
văţie, şefa delegaţiei FMI, Andreea Schaechter, a recunoscut că România duce
o povară fiscală mare  Fosta conducere a TAROM este înfierată printr-un
comunicat că şi-a încălcat mandatul. Care mandat?  Judecătorul scandalagiu
din Argeş a mai făcut o boacănă: după ce s-a încontrat cu nişte poliţişti, care
l-au pus în cătuşe şi i-au produs şi un cucui, a mai lovit cu maşina şi un angajat
al unui magazin. Era nervos că nu i se dă prioritate la cumpărături  Nicu
Badea a fost amendat de instanţă pentru că în loc să se prezinte la termen, în
Dosarul Transferurilor, a trimis pe adresa instanţei o poză cu el în faţa unui
hotel scump din Dubai!  BNR a mai lăsat o dată de la ea şi a redus rata
dobânzii de politică monetară la 4%. Mai mult (adică mai puţin) nu se poate,
a declarat Isărescu  România are nevoie în continuare de credite, aşa că
Chiţoiu a solicitat de la BERD un nou împrumut de 4 miliarde euro
 Tăriceanu se declară impresionat de succesul tratativelor cu delegaţia FMI.
“Nici în vis nu bănuiam că se poate aşa ceva”- zice proaspătul însurăţel(pentru
a cincea oară)  La nunta sa nu acăzut o stea, ci s-au încăierat nişte paparazzi
beţi cu nişte operatori treji  În timp ce fiul preşedintelui CJ Prahova, Cosma,
face declaraţii pompoase ca parlamentar, fiica sa este acuzată de evaziune fis-
cală. Nu poţi să le ai pe toate... Ministrul Niţă a găsit soluţia evitării şpăgilor:
exploatarea resurselor de către străini să nu se mai poată face decât cu partener
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român  Fosta judecătoare Antonela Costache, aflată în arest într-un dosar
de corupţie, nu poate justifica venituri de 160 mii de euro. Ba poate, dar nu
legal  Isărescu ne calmează: Nu va exista o avalanşă de scumpiri, după acor-
dul cu FMI. Acestea vor veni pe rând, disciplinat  Auziţi-o şi pe asta: un
procuror DIICOT de la Buzău a pierdut la poker 100 de mii de euro, bani pen-
tru organizarea unui flagrant! Dar dacă câştiga?  Bulgarii ne concurează se-
rios. Podul Calafat-Vidin, făcut de ei, a fost închis după doar patru luni de la
inaugurare, pentru reparaţii!  Deşi Andreea Schaechter a spus clar că redu-
cerea CAS nu e bugetată în programul anului viitor, Chiţoiu o ţine pe a lui: re-
ducerea CAS e un aranjament clar!- zice el. Odată şi odată... Oroare şi
revoltă: o parlamentară novice, venită de pe undeva din fundul Moldovei, s-a
trezit să propună scurtarea vacanţei parlamentare de la 3 luni la o lună, pe motiv
că e mult de lucru. Nu ar vrea să scurteze şi săptămâna parlamentară de la patru
zile la vreo două?  Cu mânie proletară preşedintele dă de pământ cu guver-
nul care împovărează populaţia cu noi taxe. “Nu mărirea taxelor e soluţia”-
zice cel care în 2009 a brevetat tăierea lefurilor şi pensiilor  Speranţă prezi-
denţială deşartă: “Am sperat să vină un guvern care să creeze condiţii de re-
lansare economică...” Nu a fost să fie  Din când în când Curtea Consti-
tuţională îl mai atinge la interese şi pe preşedinte. I-a respins contestaţia refe-
ritoare la reprezentarea la Consiliul European  Ponta promite că săptămâna
viitoare guvernul va aproba legea Descentralizării şi Bugetul  Pentru pre-
mier chestiunea reprezentării la Consiliul European se pune în alt mod decât
pentru preşedinte: “nu e important cine merge, ci dacă se bate pentru Româ-
nia”. Păi pentru cine să se bată? Ministerul Finanţelor l-a înlocuit pe preşe-
dintele Fondului de Garantare, Şaramet, cu fosta ministră pentru IMM-uri din
cabinetul Năstase- Silvia Ciornei  Guvernul ăsta debordează de optimism
chiar şi în cele mai grele momente. Niţă e sigur că în 2018 vom exporta gaze,
lucru de care şefa Petrom se cam îndoieşte. Are, desigur, motivele ei...
 Trecu şi Virgil Măgureanu pe la DNA, audiat ca martor în dosarul mitei la
Hidroelectrica. Probabil pentru mai vechile sale legături cu Mihăilă  Roşca
Stănescu face vâlvă cu acuzaţiile la adresa lui Băsescu şi Stolojan, că ar avea
conturi secrete în Seychelles. Cică vreo 7 milione de dolari, curaţi şi spălaţi.
Preşedintele nu catadixeşte să-i răspundă, dar îl dă în judecată, punând acţiunea
pe seama “mizeriei morale” în care se zbate fostul jurnalist  Tot mai mulţi
şefi de prin poliţie sunt umflaţi de către DNA şi DIICOT pe motive de cola-
borare cu lumea interlopă. De aici şi bancul: Ce-l deosebeşte pe un poliţist de
un infractor? Răspuns: uniforma!  Peste tot pe unde s-a plimbat de când e
ministru, din Coreea până în SUA, madam Grapini a fost întrebată doar de
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Dracula  Profesor universitar la ASE şi consilier al premierului, Cristian
Socol a fost numit la conducerea Fondului Român de Contragarantare  Niţă
a ieşit victorios din confruntările cu FMI şi UE pe tema liberalizării preţurilor
la gaze şi a obţinut o nouă amânare  Profitând de o asemănare a pozei din
buletin, o escroacă a reuşit să vândă acţiuni de aproape 1 milion de lei
aparţinând şefei misiunii Băncii Mondiale în România, Ana Maria Mihăescu
Numai lume bună la DNA săptămâna asta: a trecut pe acolo şi ministrul
Constantin Niţă ca să dea lămuriri în dosarul mitei la Hidroelectrica  Să
vezi şi să nu crezi: un protestatar din Piaţa Universităţii, reţinut de jandarmi
iarna trecută, a fost despăgubit de stat  Regele Mihai i-a invitat la masă, de
ziua sa, pe Ponta şi Antonescu. Nu şi pe Băsescu  Aşa cum promisese,
preşedintele îşi face un viitor în horticultură. A cumpărat, prin fiica sa, 350
hectare de teren arabil în Călăraşi  Crin Antonescu e tot mai acid: PSD să
zică mersi că mai susţin guvernul, ameninţă el deloc voalat  BNR a revizuit,
din nou, în scădere, prognoza de inflaţie pe 2013, la 1,8 %. Aşa să fie?
 Elena Udrea are cuvinte de laudă pentru Ponta: nu e prost, e ţâfnos  Deşi
insistă, nimeni nu-l mai crede. Isărescu mai dă o dată asigurări că nu va candida
la preşedinţie  Masonul Remus Borza nu mai vrea să audă de Hidroelectrica
şi nu va candida pentru un loc în Consiliul de Supraveghere. Şi-a făcut plinul
 Băsescu a găsit hiba din documentul lui Roşca Stănescu: contul în care
zicea acesta ca s-au băgat dolarii e de lei!  Consiliul Naţional al PSD a adus
la Palatul Parlamentului o mulţime de activişti din teritoriu. Prin majoritatea
“atelierelor” aceştia şi-au exprimat nemulţumirea faţă de colaborarea în teri-
toriu cu liberalii  Şefa Parchetului din Gheorghieni este un fan declarat al
zootehniei: a primit mită două vaci, trei oi şi doi miei!  Ritmul lucrărilor de
pe şantierul metroului din Drumul Taberei l-a luat prin surprindere pe Ponta
care trebuie să găsească mai repede banii pentru plata facturilor  Am intrat
din nou în Cartea Recordurilor cu o performanţă din domeniul “burţii”: cea
mai mare pâine coaptă la INDAGRA  Antonescu dă asigurări că toţi actualii
parlamentari liberali se vor regăsi pe noua listă. Nu însă şi în noul Palament,
pentru că în afară de soţia sa şi doi prieteni, ceilalţi nu au şanse  Vanghelie
îşi pune cenuşă în cap degeaba: a susţinut prima suspendare a lui Băsescu “de
prost”. La cea de a doua crede ca s-a deşteptat  Un cetăţean care colindă
studiourile TV în calitate de analist al vieţii şi activităţii pitipoancelor, pe nume
Vadim Tudor continuă sa se prezinte drept presedinte al unui partid din care a
fost dat afara  Ilie Năstase a intrat în competiţie direct cu Tăriceanu prin
cea de-a patra căsătorie a sa, scorul devenind 5-4 pentru fostul premier. Cu
avantaj Năstase, a cărui consoartă este şi ea la al treilea mariaj  Preşedintele
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de onoare al PSD, Ion Iliescu, a lipsit la evenimentul Consiliului Naţional din
motive de sănătate, dar a transmis un mesaj pe care l-a citit, cu intonaţie,
deputatul Ionuţ Vulpescu  Mircea Geoană n-a pierdut ocazia de a-şi reitera
intenţiile de a candida la preşedinţie, în condiţiile lipsei de loialitate a
partenerului liberal  Cu acelaşi prilej şi-a întărit sentimentele de acum 5 ani
faţă de “Mihaela, dragostea mea”  Dezumflare spectaculoasă a “bombei”
lui SRS, cu milioanele de dolari ale Alianţei DA din băncile cipriote. Lui
Băsescu i-a venit mănuşă demonstraţia faptului că dolarii erau într-un cont de
lei, ceea ce practic nu se prea poate  În faţa acestui eşec, Antonescu se gân-
deşte serios să-l dea afară din partid pe Roşca, după ce, iniţial, voia să facă o
comisie de anchetă  Zarva stârnită de achiziţia celor 300 de hectare din
Călăraşi l-a făcut pe Băsescu să admită că tranzacţia a fost făcută în numele
fiicei sale, pe motiv că el e prea bătrân ca să poată primi un credit de câteva
milioane de euro!  Principalul mesaj al Consiliului Naţional al PSD transmis
de Ponta este că “2014 reprezintă sfârşitul regimului Băsescu”. Dar, până
atunci, ce regim avem?  Roşca Stănescu, ca de obicei în astfel de situaţii,
ridică din umeri: “Am crezut că documentele sunt adevărate!”  “Dacă PNL
merge singur la prezidenţiale, PSD va avea alt candidat” – spune Ponta. Păi, e
la mintea cocoşului că PNL nu va putea merge singur… Stând el şi medi-
tând, Antonescu a ajuns la concluzia că “pactul de coabitare dintre Băsescu şi
Ponta este nefast şi cam în afara Constituţiei”. I-a luat cam mult ca să ajungă
la concluzia asta  Predoiu a câştigat şi alegerile interne din Regiunea Centru
pentru a fi candidat la prezidenţiale. Este, practic, ales!  Începe să glăsuiască
public consilierul onorific al premierului, Cristian Socol: “Comisia Europeană
ne transmite că mixul de politicieni propus de guvern este bun!” Poate cam
prea… mix!  Râde ciob de oală spartă: Udrea consideră că Grapini nu are
ce căuta în funcţie! De parcă ea avea  PNŢCD a prins glas şi prin Diana
Tuşa cere demisia lui Chiţoiu. Acesta s-a speriat de moarte!  Din cele doar
vreo două miliarde şi ceva de euro, fonduri europene accesate, va trebui să
dăm înapoi un miliard, penalizări pentru problemele din sistemul de achiziţii.
Ce luăm pe mere, dăm pe pere... 
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Săptămâna 46
(11 – 17 noiembrie)

 Aproape că nu mai e zi în care un procuror sau un judecător să nu fie reţinut
pentru acte de corupţie. Păi, dacă mergem în ritmul ăsta rămânem fără subiectul
MCV  Un profesor braşovean a descoperit rădăcinile etnice ale antisemitului
CV Tudor: o străbunică de-a sa era evreică!  Într-un document aflat pe la
Guvern, Liviu Voinea, şeful de la Buget, a introdus o specificaţie referitoare la
geruri anormale în perioada următoare. Probabil ca să aibă Guvernul motiv să
îngheţe pensiile şi salariile  Executivul a scăpat de-o grijă: a stabilit zilele
libere din 2014 – sunt 12!  Belu şi Bitang au părăsit lotul de gimnastică.
S-au săturat să ia medalii pe bani puţini  Conducerea PNL a decis excluderea
din partid a lui Sorin Roşca Stănescu. Decizia nu este însă definitivă – ea mai
trebuie aprobată şi de Delegaţia Permanentă. Doar 4 dintre cei 49 de votanţi
au fost împotrivă  Deşi la europarlamentare votul e pe liste, organizaţia PSD
Sibiu s-a grăbit să anunţe că o va susţine pe Daciana Sârbu  Într-o emisiune
a unui post TV prietenos, Băsescu a făcut o dezvăluire senzaţională: prin
“operaţiunea Roşca-Stănescu” se urmărea, de fapt, acuzarea sa de înaltă tră-
dare! Dar n-a ţinut  Pe post de analist politic, preşedintele face pronosticuri
pentru viitoarele prezidenţiale: PSD fără PNL nu câştigă!  Preşedintele n-
are încredere în candidatul PDL la prezidenţiale, Predoiu, pentru că acesta este
mult prea “flexibil”  Barroso stârneşte o adevărată furtună afirmând că
România şi Bulgaria nu vor intra în Schengen în 2014. El, de fapt, afirmase că
nu vor intra la 1 ianuarie. Dar e tot aia… Ghiţă Funar, noul preşedinte al
PRM, crede că Vadim ar trebui să demisioneze din Parlamentul European, din
motive de demnitate: nu mai reprezintă pe nimeni!  Antonescu este de acord
cu Băsescu: analiza lui e corectă. PSD la prezidenţiale are o problemă. Iar
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aceasta este PNL  Ponta a deschis şedinţa Bursei din Londra cu listarea acţi-
unilor Romgaz  Fostul preşedinte al Germaniei, Wulff, este judecat pentru
corupţie. Deci se poate!  Raluca Turcan este gata să facă sacrificiul suprem
tăindu-şi mâna cu care l-ar vota pe Antonescu  Un alt lider sindical este
reţinut de către Parchet: Marin Condescu, care este şi preşedinte al clubului de
fotbal Pandurii Tg Jiu  O moţiune a PDL, pe Buget, a fost respinsă înainte
de a fi dezbătută!  Parchetul General preia ancheta furturilor din casetele
de valori de la bănci  O triplă campioană mondială de atletism, Mirela
Lavric, a stabilit un nou record la săritura de la etaj, scăpând nevătămată!
 Valerică Zgonea i-a făcut fericiţi pe albanezi declarând că-i va sprijini pen-
tru integrarea în UE  Băsescu a intervenit telefonic la Chiţoiu, ca să nu-l
dea afară pe Gheţea de la CEC. De unde a luat Ioana creditul pentru achizi-
ţionarea terenului  Pe Ponta îl ia gura pe dinainte când anunţă constituirea
unei comisii de anchetă pentru investigarea implicării unor instituţii ale statului
în vânzarea terenurilor de la Călăraşi către Ioana Băsescu  Pentru că infor-
maţiile sale, cum că Papici ar fi cerut relaţii despre situaţia terenurilor, n-au
fost tocmai corecte  Aşa încât preşedintele n-a pierdut prilejul de a-l veşteji,
în direct şi la o oră de vârf, pe “plagiator”, afirmând că el n-avea nimic în
comun cu chestiunea  Uită, însă, că doar cu o seară înainte explicase pe în-
delete că terenul era de fapt al lui, iar Ioana luase doar creditul, pentru că lui
banca nu i l-ar fi dat  Ruşinat, Antonescu a anunţat că formarea comisiei nu
mai are nici un rost  Guvernul a suplimentat bugetul pentru sărbătorirea
Zilei Naţionale  Voinea susţine că bugetul pentru Sănătate e mai mare, nu
mai mic. Depinde de unde-l priveşti  Ministerul Finanţelor face un anunţ
important pentru ţară: de la 1 ianuarie accizele la carburanţi vor fi mai mari cu
20%  Antonescu face o constatare logică: dacă sunt doi candidaţi la prezi-
denţiale, nu va mai exista USL!  Cu mâna pe biblie, Băsescu e gata să jure
că nu l-a cunoscut pe Papici până când i-a dat telefon să-i ceară scuze. Iar la
telefon i-a părut mai tânăr decât îl ştia din poze  Chevron a suspendat ac-
tivităţile de cercetare de la Pungeşti. Iar ţăranii sunt dezorientaţi, pentru că
lupta lor nu mai are obiect  Creşteri care nu se văd: produsul intern brut a
crescut în trimestrul al-III-lea cu 1,6% faţă de trimestrul II  Un motiv de
bucurie pentru viceguvernatorul Florin Georgescu: România se află pe locul
76 în ierarhia mondială a competitivităţii. Nici fruntaşi, nici codaşi… Re-
uniunea de seară a lui Iorgulescu cu Ponta şi Dragnea, i-a purtat noroc acestuia
la alegerile pentru preşedinţia LPF: l-a bătut pe Mitică Dragomir cu 11 – 7!
Gino câştigă la cea de-a treia confruntare, iar Mitică devine un “fost”, după 16
ani de domnie neîntreruptă peste blaturile fotbalului  Creditul dat Ioanei
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Băsescu, de la CEC, îi poartă ghinion lui Gheţea, care e pe cale să piardă
funcţia de preşedinte, chiar dacă Băsescu i-a pus o pilă la Chiţoiu  Zgonea
e onest: va plăti datoria de 2 milioane de lei pe care o are Camera Deputaţilor
la Senat  Ponta are motive de mândrie: România este pe primul loc în Eu-
ropa la creştere economică. Mică, dar vioaie  CFR Marfă va fi scoasă din
nou la vânzare exact peste un an. Până atunci va fi restructurată “agresiv”
 Curtea Constituţională este mai presus de orice partizanat: după ce i-a dat
câştig de cauză lui Băsescu cu referendumul la care se aplică noua regulă abia
după ce el nu mai e subiect, i-a respins acestuia contestaţia privitoare la pragul
de 30%. Indiferent cine va fi viitorul preşedinte, va putea fi suspendat cu acest
procent  Guvernul a aprobat bugetul şi descentralizarea. 10 miliarde vor fi
acordate pentru salariile medicilor şi profesorilor  Dorin Lazăr Maior, con-
damnat la 7 ani închisoare, s-a făcut nevăzut  Premierul Ponta a trimis
Corpul de Control la Călăraşi să vadă ce e cu terenul moşierului Băsescu
 Proaspăt vopsit, cu părul ca pana corbului, Steven Seagal a făcut un gest
nobil adoptând un maidanez român. Îl cheamă Griwey şi rămâne în ţară, unde
va fi iubit la distanţă de către actor, care mai are trei câini acasă  Ion Cristoiu
a declarat că se retrage de la Biserica Adorării lui Băsescu, care-şi ţine slujbele
la B1TV  Opt suporteri români, care au crezut că la Atena pot face ce fac la
Bucureşti, au fost reţinuţi de poliţia greacă pentru posesie de materiale pericu-
loase, iar judecătorul i-a condamnat la 5 luni de puşcărie fără executare. E un
bun început  Românii care lucrează în străinătate trimit acasă din ce în ce
mai puţini euro. Nu va trece mult şi vor începe să primească lei de acasă
 ACASĂ TV ar putea fi scos la vânzare de CME. Iar Sârbu nu-i mai poate
fi de nici un folos. În schimb, PRO TV va intra pe mâinile unui lituanian
 Nume noi, de oameni tineri, de viitor, pe lista europarlamentară a PDL:
Macovei, TRU, Stolojan… Ministerul de Finanţe a anulat, după nici 24 de
ore, ordinul prin care la vămile ex-Schengen, cei care intrau trebuiau să com-
pleteze un formular şi să nu introducă anumite produse. Aplicarea măsurii a
generat haos  Cuviosul Dragnea nu e de accord cu impozitarea… credinţei!
Nici măcar a veniturilor pe care biserica le obţine din activităţi lucrative
 Aurelian Pavelescu s-a instalat în fruntea unui partid-fantomă: PNŢCD
 Chiar şi pe hărţile Google se vede cum se taie trei hectare de pădure la
fiecare oră. Noroc că nu se uită pe ele cei de la Ministerul Mediului  Con-
servatorii sunt hotărâţi să meargă singuri la europarlamentare şi să obţină min-
imum 10% din voturi. Vise măreţe!  5.000 de candidaţi au susţinut examenul
de rezidenţiat, iar acum se pregătesc s-o apuce care-ncotro, prin Europa. 
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Săptămâna 47
(18 – 24 noiembrie) 

 Criză în alianţă: relaţia cu PC nu mai există! – proclamă Antonescu, pre-
cizând că preşedintele Constantin este doar un subaltern al lui Ponta!  Cu
spiritual său împăciuitorist, Ion Iliescu speră ca înţelepciunea să-i ajute pe li-
berali şi social-democraţi să consolideze USL  Un USL în care ACD dispare,
iar alianţa cu UNPR este practic invizibilă  Antonescu bagă sistematic con-
tre: Chiţoiu n-are mandat de la PNL să-l schimbe pe Gheţea, cum doreşte Ponta
 Este o conjunctură în care conservatorii “fac eforturi” să-l înţeleagă pe Crin
Antonescu. Ce-ar mai fi de înţeles, altceva decât că alianţa de centru-dreapta
a fost şi este o iluzie  Vadim face circ la tribunal. Nu-l ajută însă să câştige
procesul cu Funar, acesta fiind preşedintele PRM. Chiar dacă partidul a fost
“inventat” de Vadim  Lăzăroiu vine cu o nouă “gulgută”: Mihai Gâdea ar fi
un potenţial candidat la prezidenţiale. Din partea Partidului Antena 3  Ies la
iveală amănunte picante de la CEC Bank: directorii de aici au salarii de zece
ori mai mari decât cei de la Banca Transilvania  Senzaţie: 11 facultăţi de
Drept din ţară nu au nici un absolvent care să fi luat examenul de intrare în
avocatură! Lasă că se fac procurori… Spre deosebire de Băsescu, Ponta
vede orizontul lui 2018-2020 pentru intrarea noastră în zona euro. Preşedintele
se gândea la 2015-2016   Guvernul a adoptat proiectul de lege privind des-
centralizarea cu 568 de amendamente  După care şi-a asumat-o!  Ponta
anunţă înfiinţarea unei comisii parlamentare privind cazul “Călăraşi”
 Comisia de anchetă a CEC şi-a stabilit deja calendarul audierilor  Barajul
nostru cu Grecia s-a terminat cu un fiasco al metodei “Piţurcă”. Am reuşit un
egal datorită autogolului imparabil pe care şi l-au marcat grecii  Geaba s-
au dus pe stadion Ponta şi Dragnea. N-au avut motive pentru o baie de mulţime
 Lui Piţurcă nici prin cap nu-i trece să-şi dea demisia – cică nu ăsta a fost
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obiectivul său, ci calificarea la europene. Iar dacă e dat afară, se alege cu jumă-
tate de milion de euro de la Naşu’ Sandu  Comisia a hotărât ca lui Tokes să
i se retragă “Steaua României”. Mai rămâne ca Băsescu să i-o ceară   Mare
dezamăgire pentru Cernea: comisia din Senat a dat un vot negativ proiectului
privind legalizarea “parteneriatului civil”. Vajnicul susţinător al minorităţilor
sexuale e dezamăgit de ne-europenismul românilor  DNA a pus ochii pe
Consiliul Judeţean Prahova, după ce ambii fii ai preşedintelui Cosma au fost
cercetaţi  Procurorul Mărgărit, care a pierdut la casino 100.000 de euro,
bani pentru flagrant, a fost eliberat de instanţă care a considerat că omul are o
suferinţă şi trebuie tratat  Ioan Niculae, cel mai bogat român, a fost achitat
în dosarul “mită pentru PSD”. Dar mai are şi altele  Favoritul lui Băsescu,
procurorul Lucian Papici, a fost numit şef de serviciu în DNA. Deci i s-a
reparat reputaţia  Executivul a adoptat proiectul de lege privind vânzarea
terenurilor agricole. Asta îl va ajuta, probabil, pe Băsescu să ajungă la 500 ha,
cât a dori să aibă ferma sa de la Nana  DNA i-a confiscat judecătoarei
Cârstoiu 630.000 euro şi 157.000 lei, bani agonisiţi cu trudă din şpăgi  Vic-
torie! Parlamentul European a votat extinderea perioadei în care România poate
cheltui fondurile europene alocate pentru 2011 şi 2012!  Dacă ar fi pus să
aleagă între Ponta şi Antonescu, Băsescu l-ar vota pe Antonescu!  Preşe-
dintele nu se lasă: vrea să revină cu reclamaţie la Curtea Constituţională, refe-
ritor la pragul referendumurilor. Cine ştie… Şi o ameninţare la adresa
guvernului: dacă nu renunţă la creşterea accizei la benzină, le trimit bugetul
pe 2014 înapoi. Ei şi? Ei i-l vor retrimite, şi nu va avea decât să-l accepte
 Un val de secretare şi de consilieri de-ai premierului se pregătesc să devină
membri în CA şi AGA, de unde vor încasa o căciulă de bani. Nu contează că
n-au nici o contingenţă cu domeniile respective  În sfârşit, Antonescu pune
degetul pe rană şi cere demisia lui Băsescu! Dacă cu suspendările nu merge,
măcar aşa să scăpăm de el  Complicată mai e şi politica asta: şeful comisiei
care o va cerceta pe fiica lui Băsescu este socrul lui Ponta!  O mişcare ce
se va bucura de simpatie: Băsescu cere reexaminarea Legii privind majorările
salariale pentru şefii de companii  Afacerea cu terenul agricol se dovedeşte
deja a fi bună pentru familia Băsescu care va primi lunar doar de aici 3.800 de
euro, din rata lunară de 7.000, de la CEC  Elena Udrea a pus ochii pe George
Maior, pe care l-ar vrea preşedinte  Chinezii vor să cumpere de la noi porci,
vaci şi oi, de un miliard de euro. Noi, însă, n-avem marfă decât de vreo 700.000
 Standard&Poors a îmbunătăţit perspectiva ratingului României, la B B+.
Asta înseamnă că ne vom putea împrumuta mai ieftin de la alţi creditori decât
FMI şi BM  ANCOM a amendat Romtelecom cu 300.000 lei pentru că nu
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şi-a respectat angajamentele de acoperire a teritoriului  Mare bucurie pe
poliţişti: ministrul Stroe le-a promis că de Crăciun vor primi o jumătate de uni-
formă. N-a precizat dacă vestonul sau pantalonii  Dacă tot pierde “Steaua
României”, Tokes insistă: Ungaria să fie garant pentru comunitatea maghiară
 Lovitură dură dată poliţiei din Tg. Jiu: 15 poliţişti sunt acuzaţi de corupţie
 Şantaj la Cotroceni: dacă Băsescu respinge bugetul, nu vom putea indexa
pensile! – anunţă Ponta  Şeful OMV are ambiţia să facă din România un
exportator de gaze  După mai bine de un an, fostul deputat PDL, Mihai
Boldea, a fost pus în libertate. Până la proces  Vadim îşi dă cu părerea: Ponta
ar fi o “piază rea” pentru că se amestecă în justiţie. Opinia figurează într-o
scrisoare deschisă transmisă Parlamentului European  Şova nu bagă mâna
în foc că cei şapte eurocenţi ai accizei mărite vor finanţa doar autostrăzile
 Tot Şova dă de veste că taxarea autostrăzilor nu se va face mai devreme de
2017  Nu ştim de unde ştie Blaga, dar bagă şi el mâna în foc că prezi-
denţialele de la anul vor fi câştigate de un candidat de dreapta  Năstase a
observat un lucru: că Ponta n-ar vrea să candideze la prezidenţiale, dar este
împins de la spate de partid  Ramona Mănescu s-a dumirit că noile “taxe
pe stâlpi” vor afecta serios companiile de stat şi va ordona o analiză în acest
sens  O statistică arată că o femeie din patru a fost victimă a violenţei do-
mestice. Dar la bărbaţi cum e?  Când toată lumea se odihneşte, preşedintele
munceşte: duminică seara a convocat presa la Cotroceni pentru o nouă confe-
rinţă în care a luat la bani mărunţi bugetul lui Ponta. În special acciza la
benzină, faţă de care se declară ferm împotrivă.

Săptămâna 48
(25 noiembrie -
01 decembrie)

 Evenimentul săptămânii îl constituie reuniunea de la Bucureşti a şefilor de
guverne din Europa Centrală şi de Est şi a celui al Chinei. Din China a debarcat
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un desant de peste 1000 de oficiali şi oameni de afaceri, în frunte cu premierul
Li-Keqiang – primul premier care soseşte la Bucureşti în ultimii 19 ani  Re-
uniunea a fost prefaţată de un Forum de afaceri România-China, în cursul
căruia s-au semnat acorduri de cooperare în valoare de mai multe miliarde de
dolari  Guvernul a făcut tot ce a fost necesar pentru ca oaspeţii să se simtă
bine. S-a pus până şi parchet pe marmura de la Palatul Parlamentului ca să nu
alunece oficialii chinezi  Purtătorul de cuvânt al Guvernului, sociologul
Mirel Palada, şi-a dat în petec tratându-l pe blogul său pe preşedintele Băsescu
de “matrafoxat” – adică băut, la declaraţia dată duminică seara  Preşedintele
insistă pe ideea că nu va aproba bugetul dacă nu va fi scoasă “acciza Fenechiu”,
de 53 bani pe litrul de benzină, pe motiv că banii se vor duce la ministerul Dez-
voltării, ca mită electorală pentru primari. Pentru ce au nevoie primarii există
bani europeni, doar că aceştia nu pot fi deturnaţi  Mircea Geoană a fost pro-
movat de Ponta ca “înalt reprezentant al Guvernului pentru proiecte strategice
şi diplomaţie publică”. Spre nemulţumirea lui Antonescu, care vede în asta o
răsplata pentru criticile pe care i le-a adresat recent Geoană  Băsescu crede
că summit-ul de la Vilnius va fi un eşec, datorită renunţării Ucrainei de a mai
adera la Uniunea Europeană, în favoarea unei uniuni cu Rusia  Nicolăescu
nu înţelege de ce fac medicii grevă. Chestia asta aminteşte de un banc în care
Burghele, întrebat de “tovarăşa” de ce fug medicii în Germania, a spus, la fel,
că nu înţelege nici el: “Cu 2000 îi plătim şi noi, şi ei”. Lei şi mărci  Nou
subiect de dispută la vârf: Băsescu a convocat şedinţa CSAT în toiul festivi-
tăţilor de primire a premierilor din Europa Centrală şi de Est. Evident, Ponta
n-a participat, l-a trimis pe Oprea la şedinţa în care s-au aprobat bugetele ser-
viciilor din zona securităţii naţionale  Motivare stupefiantă a ministrului
pentru Buget, Liviu Voinea pentru introducerea accizei suplimentare la ben-
zină: ca să se evite… deflaţia!  Nicolăescu a constatat că sistemul de asigu-
rări de sănătate nu este potrivit pentru România şi ar trebui schimbat  Piţurcă
vrea să-l lase sărac-lipit pe Vadim: l-a dat în jduecată pentru calomnie şi îi cere
un milion de euro – aproape întreg câştigul tribunului de la Parlamentul Euro-
pean, în cei patru ani de mandat  Episodul violent provocat de o familie de
ţigani în urma căruia mai multe persoane au fost rănite prin împuşcare, sti-
mulează autorităţile să dispună măsuri de anulare a permiselor de port-armă,
deţinute cu precădere de interlopi. Anul ăsta au fost retrase peste 4.800 permise
 Comisarul de poliţie Berbeceanu a fost eliberat de instanţă. Acesta era
acuzat că transmitea informaţii interlopilor asupra cărora aveau loc anchete.
În realitate, pare a fi vorba de un conflict între poliţiştii şi procurorii din Alba
 Pe un stadion aproape gol, Steaua a scăpat de povara europeană, nereuşind
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să obţină o victorie în Champions League. N-a mai trăit un astfel de moment
din 2006!  Doi dintre hoţii tablourilor din Olanda au fost condamnaţi la câte
6,8 ani de închisoare. De tablouri, însă, nici o urmă  Deşi Ponta i-a invitat
pe toţi premierii prezenţi la summit-ul de la Bucureşti la meciul Steaua-Shalke,
nimeni n-a fost, însă, interesat  Şi a mai contat şi faptul că la ora meciului
s-a declanşat prima ninsoare a anului  Ungureanu ţine morţiş să unifice
dreapta! Sub egida partiduleţului său, bineînţeles  Jumătate dintre cei 5.000
de membri ai Baroului Bucureşti nu-şi plătesc cotizaţiile şi riscă eliminarea –
situaţie în care n-ar mai putea pleda  Fostul director RADET a fost con-
damnat la şase ani de închisoare după zece ani de proces  Asociaţia Magis-
traţilor l-a dat în judecată pe preşedintele Băsescu pentru că l-a numit pe Daniel
Morar la Curtea Constituţională fără ca acesta să îndeplinească condiţiile!
 Vasile Blaga e de părere că vizita premierului chinez ar fi fost pusă la cale
de Boc şi Ungureanu! Noi ştiam că atunci când s-a dus în China, fără să fie in-
vitat, Boc a stat trei zile în hotel, pentru că gazdele nu-i puteau pune la dispo-
ziţie o escortă!  Iar Ungureanu a fost atât de puţin timp premier, ocupat cu
pomezile, încât n-ar fi avut când să se ocupe şi de chestia asta  Sub presiunea
sindicaliştilor, Guvernul a deblocat 1000 de posturi din sistemul sanitar  La
evenimentul susţinerii unui discurs în faţa Parlamentului, premierul chinez a
cerut să stea la tribuna oficială, între preşedinţii celor două Camere. Este primul
demnitar străin care accede atât de sus  De când a plecat de la ING Bank,
lui Mişu Negriţoiu i s-a dezlegat limba. El prevede că la momentul trecerii la
euro, paritatea va fi de 3,50 lei!  Ostenit după forumul româno-chinez care
a stat în spinarea Parlamentului, preşedintele Camerei, Valeriu Zgonea pleacă
până în India, să se relaxeze  Traian Băsescu este de părere că, după intrarea
în NATO şi în Uniunea Europeană, următorul obiectiv al României trebuie să
fie unirea cu Basarabia  Optimistul Chiţoiu e convins că noii şefi Antifraudă
se vor da peste cap să aducă un miliard de euro la buget, altminteri contractele
lor de management, provizorii, nu vor fi confirmate… Victorie pentru
Oprescu: consilierii generali au aprobat proiectul fantasticei şosele suspendate,
în valore de 1,2 miliarde euro – mai mult decât bugetul pe un an al primăriei.
Oprescu e convins că investitorii vor face coadă  De necrezut: mai mult de
jumătate (55%) dintre gospodăriile din România au un calculator!  Băsescu
a plecat la Summit-ul de la Vilnius, fără a-l lua cu el pe ministrul de Externe,
Corlăţean. Se crede că l-a pedepsit pentru declaraţiile făcute pe seama unirii
cu Basarabia, pe care le-a considerat inoportune  Cică ar exista o decizie
politică la nivelul USL de reducere a CAS la angajator, în a doua parte a anului
viitor. FMI nu suflă nici un cuvinţel despre asta  Iliescu pune degetul pe
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“rana” relaţiilor româno-chineze: România trebuie să fie un partener serios în
relaţia cu China  Ponta nu e de acord cu afirmaţiile de pe blog ale purtă-
torului de cuvânt Palada, legate de matrafoxarea prezidenţială. Deşi jignirile
presedintelui sunt mai dese şi mai grave… A murit, la 89 ani, Mircea Crişan.
Îl mai ţin minte doar generaţiile care l-au apucat înainte de “defecţiunea” sa în
Occident, prin anii ’70. A fost un comedian de primă mână  Guvernul a ma-
jorat salariile primarilor, în speranţa că aceştia nu vor mai lua şpăgi. Deşi, prag-
matici, unii vor considera că e mai bine şi cu leafă mare şi cu şpagă
 Vicepremierul Oprea iese din anonimat printr-o vizită de lucru pe şantierul
gazoductului Iaşi-Ungheni, cel vizitat de preşedinte a doua zi după inaugurare,
când nu se lucra  Guvernul s-a asigurat să poată emite ordonanţe în vacanţa
parlamentară. S-a putea să fie nevoie, dacă Băsescu respinge bugetul  Ca
să-şi dovedească ataşamentul faţă de protectorul său, Elena Udrea a cumpărat
şi ea 80 ha de teren agricol, tot prin Călăraşi. Vrea mai mult, dar pentru asta va
avea nevoie de un credit bancar. Şi cum bancherii suflă acum şi-n iaurt….
 PDL vrea o comisie de anchetă pentru Oprescu, care să analizeze de ce
plăteşte acesta 11 milioane de euro chirie pentru sediul de rezervă de pe Dâm-
boviţa  BNR începe un control la CEC ca să afle cum i s-a dat creditul Ioanei
Băsescu  Dacă de sărbători bugetarii nu vor primi prime, vor primi în
schimb nişte zile libere, pe care vor trebui să le recupereze  Uite-l, nu e:
Vadim a fost repus în scaunul de preşedinte al PRM de tribunal. S-ar putea însă
ca la Curtea de Apel să-l treacă din nou în… rezervă  Preţul gazelor va creşte
de la 1 ianuarie. Este vestea rea. Cea bună e că doar cu 1%  S-au deschis
primele şcoli în limba română din Valea Timocului. Prietenii noştri sârbi nu
recunosc minoritatea română  Basarabia a parafat acordul de preaderare.
Moldovenii noştri nu s-au lăsat impresionaţi de gestul ucrainienilor, bazându-
se pe conducta de gaze care se construieşte între România şi Moldova la
Ungheni  Două sunt evenimentele care atrag mulţimi furibunde de credin-
cioşi: hramurile diferiţilor sfinţi reprezentaţi de moaşte şi reducerile din super-
marketuri  Ca să nu se înţeleagă greşit, Ponta precizează că linia de credit
chineză de 10 miliarde este pentru firme private, nu pentru stat. În felul acesta,
banii ies de sub controlul UE  Este a patra lună în care Ford Craiova opreşte
producţia din motive de scădere a cererii. B-Max-ul nu prea se vede, nici în
România  Vadim la DNA dă cu subsemnatul sub acuzaţia de fals şi uz de
fals. Una caldă, alta rece. Asta e cea rece  Coşul de fum de la Postăvăria
Română din Pantelimon a devenit “turn de apă şi artă!” Bucureştenii vor putea
admira Bucureştiul de la o înălţime de 30 metri  La parada militară de
1 Decembrie participă, pentru prima dată, unităţi americane,franceze şi
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poloneze. Basarabenii au fost invitaţi şi ei, dar n-au răspuns  Întorcându-se
de la Vilnius, Băsescu a făcut o escală şi o “vizită particulară” la Chişinău,
unde a lăsat delegaţia basarabeană pe care o luase cu el în Estonia. Prilej numai
bun de a bea un aldămaş cu viitorul naş al EBA-ei, primarul Chirtoacă  Pen-
tru micul patriarh Daniel al Conservatorilor, intrarea politicienilor în agricultură
e un semnal bun: cu Băsescu şi Udrea, agricultura românească poate face pro-
grese mai mari decât după intrarea “fondatorului” în cercetările alimentare
 Ponta este cât de poate de satisfăcut că gradul de absorbţie a fondurilor eu-
ropene a atins 27%. Mai mult ca pe vremea lui Boc!  Duşa consideră că
“efortul financiar” făcut pentru parada militară de 1 Decembrie nu e prea mare.
Ce mai înseamnă azi un milion de euro?  Rugat de membrii comisiei par-
lamentare să le spună la ce capitol bugetar se încadrează plata “ciripitorilor”,
Meleşcanu a răspuns prompt: “Bunuri şi servicii”. Secrete, bineînţeles… La
Chişinău, Băsescu a lăsat-o mai moale cu unirea şi a dat asigurări că Românie
sprijină integrarea europeană a Basarabiei. După aia, om mai vedea…
 Repus temporar în funcţia de preşedinte al PRM, Vadim riscă să meargă la
puşcărie în această calitate: este urmărit penal pentru niscai falsuri făcute când
a desemnat – peste rând – un înlocuitor pentru Becali la Parlamentul European
 În semn de mulţumire pentru susţinerea românească, preşedintele Moldovei
a venit la Bucureşti ca să participe la festivităţile Zilei Naţionale. În fond, e şi
a lor!         Mazăre este nedumerit cum un oraş mai mic decât Constanţa –
Craiova – are un buget mai mare, dar realizări inferioare pe plan urbanistic.
Păi el, cu banii Olguţei… Premierul basarabean, Iurie Leancă, recunoaşte
că Moldova nu e pregătită să se unească cu România. De fapt, nu va fi niciodată
pregătită ca în loc de un premier să aibă un prefect… Ana Maria Brânză a
primit, la Paris, trofeul pentru “cea mai bună spadasină din lume”, în 2013
 Preşedintele şi-a botezat nepoata în cadrul unei festivităţi… unioniste, cu
primarul Chişinăului, Chirtoacă, ca naş  Dan Nica a semnat contracte de fi-
nanţare din fonduri europene, în domeniul IT, de 142 milione euro. Oare ce s-
a mai întâmplat cu “site-ul” de 500 milioane de euro al fostului ministru Sandu?
 Nişte angajaţi de-ai Ministerului Culturii au făcut, pe blat, un proiect pentru
Bienala de la Veneţia, pe care l-au şi câştigat. Când s-a aflat, concursul a fost
anulat!  I s-a dat o pâine şi lui Leonard Orban, primul nostru comisar Eu-
ropean, aflat în şomaj de ceva vreme: va fi preşedinte al Institutului European
din România. Una dintre sinecurile aflate la dispoziţia premierului  Gelos,
Isărescu, ia la mişto febra filo-chinezească: presa e plină de ştiri că vin mili-
ardele chinezilor, dar noi nu reuşim să luăm miliardele UE! Asta, pentru că la
recentul summit el nu a fost băgat în seamă  Timid şi politicos, cum e, Ponta
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îl contrazice pe colegul Cameron: libertatea de circulaţie în UE nu poate fi li-
mitată! Nici măcar – sau mai ales – pentru ţigani!  Chiar înaintea controlului
de la CEC, blândul domn Vasilescu a dat asigurări că a citit şi el contractul
Ioanei Băsescu şi nu i-a sărit în ochi nimic în neregulă  Anul acesta, la 95
de ani de la Marea Unire, la Bucureşti s-a făcut o paradă militară cum nu s-a
mai văzut de pe vremea lui Ceauşescu. Cu toate tunurile şi maşinăriile pe care
le mai avem, lustruite şi frumos vopsite  Nici Ponta şi nici Antonescu nu
s-au dus la Cotroceni, unde au fost invitaţi la recepţia de Ziua Naţională. Au
spus că au treabă prin colegiile electorale. În schimb, la defilare, au fost
prezenţi şi fostul preşedinte Constantinescu şi fostul premier Năstase  Deşi
puternic antipatizat de Băsescu, Cătălin Predoiu are un support masiv în PDL
pentru desemnarea candidaturii la viitoarele alegeri prezidenţiale  De Ziua
Naţională, prinţesa Margareta şi prinţul consort s-au dus la Sinaia cu trenul
regal. Ca în vremurile bune  După părerea lui Iliescu, adevăratul proiect
naţional al României ar trebui să fie reducerea decalajelor care ne separă de
lumea occidentală. Cu Basarabia, mai după aceea…  Cu un tupeu absolut
remarcabil, la recepţia de la Cotroceni, Băsescu a afirmat că “putem să răzbim
în istorie numai cu solidaritate!” Adevăr grăieşte gura păcătosului…. Ziua
Naţională s-a sărbătorit la Cotroceni fără trei dintre primii patru oameni din
stat!

Săptămâna 49
(02 - 08 decembrie) 

 Încăierare între săteni şi jandarmi la Pungeşti, unde Chevron şi-a reluat ac-
tivităţile de explorare. S-a lăsat cu capete sparte  Există un bancher român
care are salariu de peste un milion de euro, dar numele său e secret  Englezii
văd negru în faţa ochilor când e vorba de români. Sunt convinşi că 90% din
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furturile de pe carduri bancare sunt săvârşite de conaţionalii noştri. Înseamnă
că ai lor şomează!  Deutsche Bank l-a desemnat pe pictorul clujean Victor
Man “artistul anului” şi îi organizează şi o expoziţie  Faţă de ameninţările
din direcţia Cotrocenilor, Ponta reacţionează cu îngrijorare: înţeleg de la
miniştri că sunt probleme mari dacă bugetul nu intră în vigoare!  Arafat a
declanşat un control de fond la Spitalul Groazei din Ploieşti, cel căpuşat de au-
torităţile locale  MAE exultă: rata de refuz a cererilor de viză ale românilor
pentru America a scăzut: de la 25% în 2010, la 17% în 2012. Până la 2% mai
este… Lista candidaţilor PSD pentru europarlamentare va fi adoptată în
ianuarie. Să vezi bătaie pe celelalte locuri, în afara celui al Dacianei  Laura
Badiu este noua preşedintă a Camerei Notarilor Bucureşti. Îi succede Doinei
Rotaru care a păstorit breasla mai bine de zece ani  Ponta recunoaşte că au
existat discuţii în PSD referitoare la un candidat propriu la preşedinţie, dar că
el nu le-a dat importanţă  Are – n-are treabă, preşedintele cuvântează către
ţară: a anunţat festiv că n-are de gând să aprobe bugetul dacă nu se scoate ac-
ciza pe combustibili  Tata socru şi-a ieşit din pepeni: “Băsescu se apropie
de demenţă” – pune diagnosticul Ilie Sârbu  Din cauza lui Băsescu nu mai
avem, practic, acord cu FMI - răbufneşte şi ginerele Ponta  Rovana Plumb
a fost invitată la reşedinţa Prinţului Charles din Londra!  Investiţiile din
economie de anul acesta au scăzut simţitor!!!  La Parlament au început dez-
baterile pe marginea bugetului. Ca niciodată, ele au mers în ritm alert, fiind
nevoie de mai puţin de 20 de ore să se încheie. Veritabil record  Preşedintele
Zgonea a provocat o veritabilă unanimitate când a întrebat “cine susţine poziţia
69?”  Ca să iasă din impas, Ponta s-a cerut la Cotroceni pentru negocieri.
I-a luat cu el şi pe Chiţoiu şi pe Isărescu  Discuţiile au fost politicoase, dar
la sfârşit fiecare a plecat cu aceleaşi idei cu care venise  “Acordul de
coabitare e suspendat!” – proclamă Ponta, uşurat!  Guvernul a prezentat
strategia de dezvoltare a reţelei de autostrăzi. Hărţi frumos colorate!  Blaga
crede că de la căderea comunismului nu s-a mai văzut un buget aşa de nociv!
Pentru pedelişti, ale căror amendamente au fost respinse în bloc  De
supărare, şi nemaidorind să converseze, Ponta i-a trimis o scrisoare lui Băsescu
 Becali are probleme cu colegul de cameră Voicu, care sforăie. Coleg nu de
Cameră a Deputaţilor, sau de Senat, ci de puşcărie  Doi foşti miniştri din
cabinetul Tăriceanu – Sereş şi Nagy – au fost condamnaţi la închisoare în
dosarul privatizărilor strategice  Record la Dacia: au fost produse jumătate
de milion de maşini marca Duster!  Capturarea şi sterilizarea maidanezilor
au costat, în doar două luni, aproape un million de lei   Adrian Năstase a
câştigat un proces: cel cu ISC, care-l acuzase că n-ar fi plătit partea sa de pre-
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judiciu din dosarul “Trofeul Calităţii”  Schimbare de tactică în dosarul
Schengen: România nu va mai cere să se fixeze o dată pentru aderare. Când o
fi, noi suntem pregătiţi!  Parlamentul a adoptat bugetul. Cele mai importante
prevederi sunt creşterea pensiilor cu 3,76% şi a salariului minim la 900 lei.
Acciza la carburant rămâne bătută în cuie: vreo 70 de bani în plus, la litrul de
benzină            Comisia “Călăraşi” s-a format, fără pedelişti şi cu Nicolicea
şef  La EuroNews, Ponta i-a liniştit pe englezi şi pe olandezi: românii care
au dorit să meargă în alte ţări au făcut-o deja!  După taxa pe stâlpi, va urma
şi una pe domeniul de internet.ro. Acesta ar urma să fie plătit anual  Fostul
secretar de stat pentru revoluţionari a fost condamnat la şapte ani de închisoare
 Ministrul britanic de Interne, o lady, ar dori ca UE să modifice legile liberei
circulaţii ca să scape ei, englezii, de povara românilor care vin să profite de
ajutoarele lor sociale. Nu i-a dat prin cap că problema s-ar rezolva dacă ar face
niscai modificări în propria legislaţie. Cum nu-i dă nici lui Cameron. Şi ce-ar
mai conta nişte români pe lângă droaia de indieni şi pakistanezi pe care-i hră-
nesc pe lire sterline  La Târgovişte, elevii stau în frig pentru că regia de ter-
moficare a dat faliment şi primăria n-a prevăzut din timp o soluţie. Abia acum
se gândeşte ce să facă  Trei hoţi de fier vechi au fost acoperiţi de pământ
când încercau să demonteze o conductă de irigaţii. Doi au murit. Mai uşor decât
hoţii din Mexic care au furat un camion cu echipamente medicale şi au fost
iradiaţi mortal de materialele radioactive  Ponta şi Chiţoiu i-au chemat la
sfat pe petrolişti ca să-i convingă să nu scumpească benzina odată cu acciza
mărită. O să-i cheme, probabil şi Băsescu, să-i îndemne să facă contrariul
 Un avocat a câştigat procesul intentat hingherilor de maşini, motivând că
primăria nu poate modifica Legea Circulaţiei. E de aşteptat ca şi alţi păţiţi să-
i urmeze exemplul  Un bărbat s-a aruncat de la etajul 14 al Spitalului Uni-
versitar. Era vizitator, nu pacient!  Un sondaj INSCOP arată că Ponta l-ar
învinge pe Antonescu la prezidenţiale. Din fericire (pentru Ponta) nu e cazul
 Directorul SRI, George Maior, crede că corupţia persistă ca fenomen grav
în societate, dar că România nu e un stat corupt  Nu de aceeaşi părere este
şi Băsescu, care într-o nouă ieşire la rampă îl acuză pe Ponta de a fi “profund
corupt”, o corupţie care se manifestă prin legislaţia promovată de acesta
 Preşedintele dă şi o veste bună românilor: pe 15 septembrie va semna buge-
tul asigurărilor sociale. El are ce are cu celălalt buget  Dosarul “Ponta” îşi
adaugă noi file, în viziunea prezidenţială: ultima acuzaţie este că proiectul de
autostrăzi nu vizează coridoarele pan-europene, ci legăturile între judeţele ad-
ministrate de baronii locali  Şi preşedintele şi premierul salută decizia Curţii
Constituţionale de la Chişinău că limba oficială e româna, nu moldoveneasca
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 Va fi o uşurare şi pentru Uniunea Europeană care nu va mai trebui să adauge
o nouă limbă oficială şi să angajeze translatori  Ponta face (sau nu?) o gafă:
la o festivitate la care lui Mihai Tănăsescu i se decerna titlul de Doctor Honoris
Causa, a spus că şi-ar dori la Finanţe oameni cel puţin la fel de buni ca acesta.
Păi Chiţoiu cum e?  Destul de îngrijorat în legătură cu comisia parlamentară
“Moşia Nana”, Băsescu afirmă ritos (ca atunci când jura că nu i-a dat un pumn
în mutră copilului de la Ploieşti): “Ştiu că fiica mea a luat cinstit un credit!”
Cum i l-au dat cei de la CEC, e altă poveste  Călăuzit de spiritual bunei
înţelegeri, preşedintele i-a propus lui Ponta, la întâlnirea de la Cotroceni, să
mărească acciza la benzină de la 1 iulie, în caz că nu se “închide” bugetul.
Acesta însă nici n-a vrut să audă  Băsescu a mai făcut o constatare: nu e
nici o deosebire între modul cum gândeşte Voronin şi modul cum gândeşte
Victor Ponta! Cu deosebirea că Ponta nu i-a aprovizionat crama de la
Cotroceni, cum a făcut Voronin  Aproape 800.000 de români poartă numele
de Nicolae. Mulţi dintre ei deveniţi celebri  Printr-o declaraţie comună,
România şi Bulgaria au transmis Consiliului JAI că, dezamăgite de incapaci-
tatea acestuia de a lua o decizie în funcţie de criteriile stabilite, nu doresc să se
mai fixeze o dată a aderării la spaţiul Schengen. De-acum înainte să-şi bată ei
capul cu problema asta  Cu două zile înainte să-i expire mandatul, mana-
gerul “Spitalului Groazei” din Ploieşti şi-a dat demisia. Deşi nu avea nimic
să-şi reproşeze  Pornit pe urmele contractului dispărut cu Bechtel, DNA
agaţă în dosar pe foştii miniştri Dobre, Vlădescu, Macovei şi Berceanu  A
fost prins, în Olanda, şi al patrulea membru al bandei cu furtul de tablouri de
milioane. Tot român  Sosit la Curtea de Apel în dosarul şantajelor OTV,
Dan Diaconescu s-a arătat optimist: de-aici ori plec la puşcărie, ori la preşe-
dinţie! Cel mai probabil la prima  Şeful de la ANI, Horia Georgescu s-a dus
niţel până în America să vadă cum sunt prinşi acolo incompatibilii, şi ce li se
întâmplă!  Primarul Oprescu poate candida la Cartea recordurilor: apăsând
pe un buton, a aprins 3 milioane de beculeţe LED care ornează decoraţiile de
Crăciun. Preţul: măcar un leu de LED  Gigi Becali este un om aproape liber:
a primit dreptul să facă ceea ce n-a făcut vreodată în viaţa lui: să muncească!
 Nouă ani cer procurorii de la instanţă pentru Dan Diaconescu. De puşcărie.
Pentru şantaj  Ministrul Sănătăţii a ordonat o anchetă la Institutul Oncologic,
unde s-au terminat medicamentele pentru tratamentul cancerului. Directoarea
Institutului a fost surprinsă de situaţie  Se mai întâmplă şi din astea: un şofer
a fost dat pe mâna procurorilor de către agentul de circulaţie pe care a încercat
să-l mituiască  Culmea ghinionului: dacă ne calificam la barajul cu Grecia,
jucam la Mondiale în cea mai uşoară grupă – cu Japonia, Columbia şi Coasta
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de Fildeş  Corpul de Control al Premierului a sesizat Parchetul în legătură
cu ilegalităţile comise de foştii miniştri Macovei, Vlădoiu şi Dobre în cazul
contractului cu Bechtel. Monica Macovei are prilejul să testeze pe propria piele
eficienţa DNA  La Pungeşti, răsculaţii locali au dărâmat gardul perimetrului
de sondare al Chevron şi au vandalizat instalaţiile. Fără ca jandarmii să inter-
vină  Vin zile grele pentru dascăli: nu vor mai avea voie să-i ţină pe elevi
la colţ!  La munte a nins şi amatorii de sporturi de iarnă au luat cu asalt
şoseaua de pe Valea Prahovei  La Pungeşti, Chevron şi-a reluat activităţile
sub protecţia jandarmilor care au lichidat tabăra protestatarilor  Titus
Corlăţean, diplomat cu mult tact, a ajuns şi el la capătul răbdării: europenii in-
ventează tot felul de pretexte pentru a amâna intrarea noastră în Schengen
 Primele victime ale iernii sunt 300 de turişti blocaţi de zăpadă şi viscol în
staţiunea Rânca  Băsescu s-a dus la supermarket să vadă ce efecte a avut
măsura lui Ponta de reducere a TVA la pâine. A constatat, bineînţeles, că preţul
pâinii a rămas acelaşi  Predoiu este ca şi candidat la preşedinţie: l-au votat
şi pedeliştii din regiunea Sud  Roşia Montană a fost o veritabilă mină de
aur pentru mogulii din presă. În special posturile de televiziune au încasat sute
de mii de euro  Noua Direcţie Antifraudă din ANAF a dat iama în localurile
din Centrul Vechi, unde a închis 25 dintre acestea pentru acte de evaziune
 Consilierul onorific al primului-ministru, Cristian Socol, demonstrează cu
creionul pe hârtie că impactul majorării accizei la combustibil este mult mai
mic decât pretind alţi analişti  Tom Bugeţelul, aka Liviu Voinea, nu ştie
dacă pensiile vor fi majorate chiar din ianuarie. În fond treaba lui e să ia, nu să
dea   Partidul Mişcarea Populară se pregăteşte pentru primul său succes din
existenţă: vrea să intre în Parlamentul European cu Baconschi. Dorinţa ca dor-
inţă, dar putirinţa…  Guvernul mai păsuieşte primarii până la 16 decembrie,
să-şi plătească datoriile. Dacă nu, le dă Dragnea bani din bugetul pe anul viitor
 Gigi Becali se gândeşte cum să recupereze pierderile pe care i le provoacă
detenţia: vrea să dea în judecată Penitenciarul Jilava, pentru rele tratamente şi
să ceară o despăgubire de un milion de euro!  Pierdere ireparabilă pen-
tru Curtea Constituţională: peste zece zile Iulia Motoc va depune jurământul
ca magistrat CEDO şi scaunul său, cald încă, va fi ocupat de un candidat anti-
băsist!

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��01.07.2014��14:19��Page�198



şaptezile / 199

Săptămâna 50
(09- 14 decembrie) 

 Săptămâna a început cu greva transportatorilor care au blocat şoselele în
semn de protest faţă de creşterea accizei  Guvernul a reacţionat anunţând
că vreme de trei luni, experimental, motorina va fi exceptată  Băsescu a
văzut în asta o portiţă deschisă dialogului, deşi părerea sa fermă e că acciza
trebuie eliminată şi că nu e normal să se discrimineze “benzinarii”  Radu
Gheţea s-a prezentat la audierile comisiei senatoriale “Creditul Ioanei” unde
s-a prevalat de secretul bancar pentru a nu da relaţii în chestiunile sensibile
 Legile Bugetului şi a Asigurărilor Sociale au fost trimise la Cotroceni
 BNR zice că CEC a acordat creditul în condiţii legale  Chiţoiu continuă
să constate că CEC nu şi-a îndeplinit obiectivele, deşi Gheţea a raportat be-
neficii  Ministrul Barbu dă cu bâta-n baltă afirmând că se cheltuie mai mulţi
bani pe programul de prevenire a HIV, decât pentru toate celelalte programe
ale Ministerului Culturii  Ponta pleacă în Africa de Sud, la funeraliile lui
Mandela, însoţit doar de Constantinescu. Pe Iliescu nu l-a lăsat nevasta pe
motiv că drumul e prea lung şi prea obositor  Băsescu a anunţat că el nu se
deplasează pentru că n-are bani!  Într-unul dintre obişnuitele sale sfaturi cu
ţara de la orele serii, preşedintele dă de veste că cu bugetul de asigurări sociale
n-are nici o treabă şi că îl va promulga. Cu bugetul propriu-zis, însă, “rămâne
cum am stabilit!”  La licitaţia pentru autostrada Comarnic-Braşov s-au
depus doar două oferte  Verdictul final în dosarul lui Fenechiu se amână
pentru la anul, în ianuarie  La ceas târziu de seară, câţiva băieţi din Comisia
Juridică s-au întâlnit şi au lucrat pe textul proiectului de amnistie, care urmează
să fie discutat în plen  Raportul de activitate al TVR a fost respins, iar Elvis
Săftoiu a rămas fără slujbă  Legea Amnistiei a fost bomba săptămânii:
ecourile pe care le-au stârnit modificările introduse “în secret” au provocat o
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reacţie masivă din partea opoziţiei şi a presei. În faţa acestei situaţii, Ponta
s-a delimitat, spunând că el nu ştie nimic, fiind plecat la Pretoria, iar Antonescu
a declarat că nu e de acord şi că liberalii nu o vor vota  Traian Băsescu trimi-
te o scrisoare în care îi “roagă” pe deputaţi să nu voteze legea. Proteste masive
şi împotriva proiectului Legii Minelor  Veritabil apostol al dreptăţii, Traian
Băsescu iese iar pe sticlă la ceas de seară, denunţând noua “lovitură de stat”
prin care USL ameninţă din nou “instituţiile verticale”  În faţa reacţiilor vi-
olente, Zgonea scoate de pe ordinea de zi legea Amnistiei  Totodată, Camera
Deputaţilor respinge Legea Minelor, în care s-au introdus pasaje cu “dedicaţie”
pentru Roşia Montană  Dar, tărăboiul cel mai mare l-au provocat amenda-
mentele la Codul Penal prin care aleşii nu mai sunt consideraţi “funcţionari
publici” şi scapă de sub incidenţa ANI  Reacţii intense şi din partea Uniunii
Europene, Statelor Unite şi a ambasadelor unor state europene la modificările
aduse Codului Penal  Lucian Bolcaş este propus să ocupe locul lăsat liber
de Madam Motoc la Curtea Constituţională. Băsescu sare ca ars şi spune că
nu va participa la festivitatea de numire, acuzându-l de antisemitism  An-
tonescu cere demisia ministrului Culturii pentru declaraţiile antiHIV
 Totodată, îşi exprimă public dorinţa ca premierul să fie prezent lunar la
Senat ca să dea raportul pentru activităţile guvernului  Alarma dată de Bă-
sescu că măsurile luate de USL taman în preajma MCV-ului, vor arunca în aer
şi raportul şi Schengenul sunt superflue: oricum nu aveam şansa unui raport
bun cât timp Monica Macovei mai este pe la Bruxelles. Cât despre Schengen…
suntem pe cale să renunţăm chiar noi  După ce iniţial avea de gând să anu-
leze taxele pe jocurile de noroc pe motiv că nu are cum să le calculeze – Gu-
vernul s-a răzgândit şi le calculează în euro  DNA cere ridicarea imunităţii
europarlamentare a lui Silaghi pe motiv că faptele acestuia au fost comise
înainte de a deveni europarlamentar  Doi senatori îl dau în vileag pe Horia
Georgescu, şeful ANI, că ar fi incompatibil. Tocmai el?  Opoziţia se întrece
în a veşteji pripita iniţiativă parlamentară a Puterii: “marţea neagră” a legisla-
tivului românesc – zice Andreea Paul; “USL dă o lovitură năucitoare justiţiei
şi anticorupţiei” – adaugă Monica Macovei  Opt funcţionari publici din
Consiliul Judeţean Dolj sunt suspectaţi de fapte de corupţie. Acuzaţiile
planează şi asupra şefului CJ  Conflict diplomatic între România şi Israel:
autorităţile de la Bucureşti au refuzat să permită  muncitorilor români să lucreze
pentru construirea de noi colonii în Cisiordania. N-ar fi exclus ca refuzul să
fie tratat drept antisemitism  Încă un parlamentar condamnat la închisoare
cu executare: deputatul PSD Nicolae Vasilescu, doi ani pentru trafic de influ-
enţă! Dacă se numea lobby, scăpa  O nouă acuzaţie pentru Corneliu Iacubov:
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ar fi delapidat două milioane. De dolari. Înseamnă că e dinainte de euro  În
marele său populism, Guvernul îi scuteşte pe bugetari de corvoada muncii trei
zile de la sfârşitul anului. Cică acestea vor fi recuperate ulterior… Ameri-
canii nu ne scapă din ochi: ambasada fără ambasador ne somează că modi-
ficările aduse codului penal reprezintă o îndepărtare de la principiile
transparenţei şi îi vor descuraja pe investitori. Cei de la Chevron se vor gândi
serios dacă să mai foreze la Pungeşti din cauza amendamentelor  Necruţă-
toare, Monica Macovei cere imperativ sancţionarea deputaţilor PDL care au
votat pentru modificarea Codului Penal  Om al dialogului, Valerică Zgonea
i-a scris preşedintelui o scrisoare în care îi explică acestuia cum e cu Legea
Amnistiei, pe care Băsescu a înţeles-o greşit  Nici ambasadorul Marii Bri-
tanii nu mai are somn din cauza modificărilor acestora. La fel cum nu avem
noi din cauza modificărilor introduse de guvernul britanic în reglementarea
restricţiei studenţilor români din Anglia  S-a dat liber la eutanasiere: au fost
aprobate, în sfârşit, normele metodologice de gestionare a problemei maida-
nezilor  ANP nu este de acord ca Becali să beneficieze de regim deschis şi
contestă decizia instanţei. De ce nu vor să-l lase pe Gigi să mai şi muncească?
 O judecătoare de la Tribunalul Bucureşti a fost sancţionată pentru că a în-
târziat soluţionarea a nu mai puţin de 200 dosare!  Partida băsistă s-a grăbit
să-l conteste pe Bolcaş. Cică ar fi antisemit, pentru că a fost de acord cu
plasarea unui bust al lui Antonescu. Nu liberalul  Băsescu este convins că
USL nu se va rupe până la prezidenţiale. Aşa că găsirea unui candidat unic al
dreptei apare de-a dreptul inutilă. Mai bine merg mai mulţi pe cont propriu
 Steaua a ieşit cu coada între picioare din Champions League, unde n-a mai
câştigat un meci din 2006!  Băsescu a mai găsit o ţintă: Avocatul Poporului.
“Este avocatul USL, nu al poporului” – zice adevăratul avocat al poporului
 Pe TVR3 s-a difuzat un colind în care analiştii au depistat nişte insinuări
antisemite. Norocul lui Săftoiu că  era deja demis de Parlament  Isărescu
nu mai este la fel de optimist ca în urmă cu ceva timp: România va putea adopta
moneda euro peste vreo 10 ani – mai exact prin 2022-2023, când vor fi ani
fără alegeri. Doar dacă nu se vor ivi nişte anticipate!  Antonescu e hotărât
ca PNL să nu mai participe la votul pentru Legea Amnistiei dacă acesta e secret
 Ceea ce s-a întâmplat în “marţea neagră” ar fi fost motiv de dizolvare a
Parlamentului – zice Băsescu, regretând că Constituţia actuală nu-i permite
acest lucru. Ar fi fost cea mai simplă rezolvare a tuturor problemelor sale
 Zgonea este surprins de declaraţiile lui Antonescu, pentru că deputaţii PNL
au votat masiv modificările aduse Codului Penal!  Alţi opt parlamentari
PPDD au părăsit barca lui Dan Diaconescu, îmbarcându-se în şalupa UNPR
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 Băsescu recunoaşte că fiica sa a încălcat legea bancară, publicând contractul
de împrumut şi că CEC ar avea dreptul să rezilieze contractul  Golanul PDL-
ist, fostul miliţian Dan Păsat, care a ameninţat şi şantajat pentru a primi lucrări
de la nişte antreprenori, a fost condamnat la trei ani cu executare  Am-
basadorii Germaniei, Franţei şi Olandei s-au dus la Parlament să-l tragă la
răspundere pe Zgonea pentru modificările aduse Codului Penal. Este o acţiune
fără precedent pentru o ţară independentă!  Antonescu îşi reduce la tăcere
adversarii: PDL e un partid ridicol pe care nu se poate pune bază!  Ponta
reacţionează cu fermitate: nici o ambasadă nu poate contesta dreptul parlamen-
tului de a legifera! Nici chiar cea a Statelor Unite?  Curtea Supremă şi PDL
reclamă modificările la Curtea Constituţională  Ponta tot mai aşteaptă pozi-
ţia CE pentru a anula acciza la motorină, deşi l-a trimis la Bruxelles pe Voinea
ca să convingă Comisia, ceea ce acesta se pare că n-a reuşit  Pentru în-
târzierea plăţilor în agricultură, România a fost penalizată de Comisia Euro-
peană cu 70.000 euro!  Foarte activă, ambasada SUA a mai criticat şi
difuzarea colindului “antisemit” de către TVR3, deşi dl Gitenstein nu mai este
în funcţie  Un stelist a fost arestat în Anglia, la meciul cu Chelsea pentru că
a îndreptat un fascicul laser spre figura lui Mourinho. El credea că e ca pe
Ghencea  Antonescu neagă că l-ar fi lăsat în offside pe Ponta cu legea
minelor. De vină au fost parlamentarii celor două partide care au absentat
 Tot Antonescu contraatacă la atacurile preşedintelui: Băsescu procedează
necinstit, vulgar şi iresponsabil! “Stilul e omul” – zicea nemuritorul Buffon
 Şantaj subtil la PSD: listele comune la europarlamentare ar fi un semnal
puternic de revigorare a USL – spune preşedintele PNL, care şi-ar dori să se
înfrupte din nou din procentele PSD-ului  Udrea s-a făcut vecină cu Băsescu
la Nana. Şold lângă şold, tarla lângă tarla. O fi întâmplător sau e o întregire
mascată?  Românii care vor merge în Marea Britanie şi vor solicita ajutoare
sociale, vor trebui să răspundă la 100 de întrebări. Probabil că mulţi englezi ar
pica testul ăsta!  Valerică îşi face televiziune: Zgonea TV ar putea emite din
martie 2014!  Voiculescu a ajuns la o concluzie tristă pentru ceea ce a însem-
nat Alianţa de Centru-Dreapta: “Băsescu s-a înţeles cu Antonescu să mă bage
la închisoare!” Dacă se înţelegea cu Ponta, mai treacă-meargă… Obreja e
băiat cinstit: banii de la Gala Bute sunt la mine! Nu-i mai căutaţi! Dar
procurorii se încăpăţânează să-i caute   Ponta neagă orice înţelegere cu Ponta
pe modificările Codului Penal: unul era plecat, iar altul moţăia. N-ai cum să te
înţelegi în felul ăsta!  Dezmeticit, preşedintele liberal e ferm: parlamentari
PNL nu vor vota legea Amnistiei! Care “uite-o, nu e!”  Bătut măr de Predoiu
în alegerile interne din PDL pentru candidatura la preşedinţie, Falcă dă vina
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pe Ponta: n-ar fi dat Aradului nici un leu pentru indemnizaţiile persoanelor cu
handicap!  Dacă la liberali alianţa lor cu conservatorii e ca şi moartă în coteţ,
la socialişti lucrurile merg unse: relaţia PSD-UNPR funcţionează fără sincope!
 Adrian Papahagi a şi găsit nişte lacune în CV-ul lui Gigel Ştirbu, cel propus
pentru portofoliul Culturii: nu se ştie ce-a făcut între 2001-2005. Şi nici nu
probează stagiul la Ecole Nationale d’Administration… Autoritatea Naţio-
nală pentru Turism a găsit metoda de a arunca pe fereastră nişte milioane: prin
publicitate făcută la posturile TV şi în ziarele nemţeşti  Oprea se laudă cu
350.000 de semnături strânse pentru reînscrierea partidului la tribunal. Când
l-a înfiinţat nu avea decât câţiva parlamentari transfugi, de la PSD  În timp
ce proiectul de “albire” s-a împotmolit, ANI descoperă pe bandă alţi aleşi aflaţi
în incompatibilitate. La fel ca şeful instituţiei, dacă e să ne luăm după inter-
pelarea lui Sorin Roşca Stănescu şi Valer Marian  Filosofic, Corlăţean con-
stată că “toţi avem de pierdut de pe urma amânării aderării la Schengen”. E
drept că unii mai mult decât alţii… Victorie răsunătoare pentru Mihai Răz-
van Ungureanu: a fost desemnat candidatul Forţei Civice la preşedinţie. N-a
avut, din fericire, contracandidaţi!  Avocaţii fraţilor Micula au fost mai buni
decât cei ai statului roman, în procesul de la Washington în care cei doi au
primit penalităţi de 376 milioane lei!  Neobosita Macovei, dă o sentinţă se-
veră: USL e un pericol permanent pentru democraţie!  Cu trei minute înainte
de miezul nopţii, Traian Băsescu a promulgat Legea pentru organizarea şi des-
făşurarea referendumului cu cvorum redus, de 30 la sută. Cel care pe el l-ar fi
demis, dacă nu-i sărea în ajutor buna Curtea Constituţională. După mine po-
topul! – pare să spună cel care consideră că statul e el!  Ministrul Trans-
portului, Ramona Mănescu, nu ştie dacă la noi circulă vreun tren cu 160 km/h
pentru că dânsa nu călătoreşte cu trenul. Preferă vaporul, aşa că şi-a pus în cap
ca în mandatul său să dezvolte porturile dunărene  Adrian Năstase a găsit
soluţia pentru Legea Graţierii. Să se introducă un articol cu următorul text:
“dispoziţiile acestei legi nu îi sunt aplicabile lui Adrian Năstase  Antonescu
îl vorbeşte de-a dreptul de rău pe partenerul său de alianţă: “Victor Ponta a
avut idei stupide!” Şi ce dacă? El n-a avut? Şi nu puţine. S-o luăm doar pe aia
cu trimiterea penalului Silaghi la Bruxelles, ca europarlamentar  Încurajat
de succesele Simonei Halep, premierul a băgat mâna în buzunarul guvernului
de unde a scos un milion pentru taxa de organizare a unui turneu feminin de
tenis, anul viitor, la Bucureşti  Nicolicea nu crede că Legea Amnistiei va
putea intra în vigoare înainte de 1 februarie. Deci, Gigi Becali n-are nici o
şansă să facă Crăciunul în mijlocul familiei  Laszlo Tokes i-a luat-o înainte
lui Băsescu şi a depus “Steaua României” la Biserica Reformată  Zgonea
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încearcă să-l “scoată” pe premier din belea: Ponta nu are nici o legătură cu lu-
crurile care s-au petrecut la Parlament! Păi, bineînţeles: el era la Johanesburg,
vorbea cu Obama.

Săptămâna 51
(16- 22 decembrie)

 INS constată că a scăzut numărul pensionarilor. Mai puţini cu 68.000 decât
în trimestrul 3 de anul trecut. Asta înseamnă un plus corespunzător la buget
 Un inspector vamal de la Moraviţa nu poate să justifice peste un million
de lei. E vreunul care poate să justifice ceea ce are?  Preşedintele CJ Olt,
Ion Prioteasa a intrat pe mâna DNA pentru că lua şpagă de la toate contractele
pe care le semna  După tot scandalul pe care l-a provocat nominalizarea sa
pentru Curtea Constituţională, Lucian Bolcaş a renunţat scârbit  Schimb de
replici acide între Ponta şi Antonescu: amândoi se acuză de a fi… mincinoşi!
Au ajuns la vorba lui Băsescu  Declaraţie jignitoare pentru candidatul PNL
la funcţia de ministru al Culturii, Gigel Ştirbu: “Aş fi dorit o personalitate!”
Adică nu un Gigel… S-a găsit iute un înlocuitor pentru Bolcaş: mustăciosul
Toni Greblă!  MRU exultă: USL nu mai funcţionează! Deşi asta nu-l ajută
cu nimic pe el  PDL-ul nu glumeşte: i-a suspendat trei luni pe membrii săi
care au votat modificările Codului Penal, iar Mircea Toader şi Cristian
Dumitrescu au demisionat din funcţiile de lideri ai grupurilor parlamentare
 Dacă Crin Antonescu ia în calcul ruperea USL, lui Victor Ponta nici prin
cap nu-i trece: “Dacă vrea să rupă, să rupă! Eu nu vreau!”  Spre marea ne-
plăcere a lui Băsescu, Predoiu a fost ales candidat al PDL la prezidenţiale! A
câştigat alegerile interne, doborându-l pe Falcă!  Deputatul PSD Marin
Neacşu a fost trimis în judecată pentru conflict de interese. Urmează alţi vreo
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30 de parlamentari, dibuiţi de ANI şi livraţi DNA din ordinul ştim noi cui
 Cuviosul Anghel Iordănescu a fost numit director tehnic al Naţionalei de
Fotbal. Toată lumea aşteaptă să vadă cum se va împăca cu… Satana. Adică
Piţurcă  După ce Antonescu l-a propus pe Rareş Bogdan pentru şefia TVR,
în virtutea algoritmului, Ponta a declarat că are reţineri în legătură cu acesta.
Doar atât  După ce a fost aprobat de Comisiile reunite – deşi programul
propus de el era cu totul în afara obiectului muncii, lucru observat de şeful
Comisiei – la votul în plen s-a împotmolit de lipsa cvorumului! Din sală au
lipsit, absolut întâmplător, parlamentarii PSD!  În consecinţă, Rareş Bogdan
a renunţat, iar Antonescu a simţit cum e să-ţi pună cineva beţe în roate  Nu
şti ce să crezi! Blaga zice despre USL: “Să le dea Dumnezeu gândul cel bun,
să se certe în continuare, dar să rămână uniţi!”  Economia duduie iarăşi:
România va exporta 2 milioane de cozonaci  La validare, Băsescu îi spunea
lui Gigel Ştirbu să nu comaseze Muzeul Satului cu MŢR. Iar Ponta riposta:
“Comasaţi-le!”  Guvernul ia măsuri drastice: interzice autostopul prin lege!
 Bombă! Comisia Europeană e de accord cu amânarea accizei la motorină.
Dar cu o condiţie: să se găsească altă sursă de finanţare  Este un nou succes
pentru Băsescu!  Romii vor iarăşi să-şi facă propriul partid. De data asta,
cine ştie… Cu perspicacitatea-i binecunoscută, Elena Udrea a sesizat care
este miza conflictului dintre Ponta şi Antonescu: alegerile din 2014! Şi nouă
nici măcar nu ne-a trecut prin cap!  Zgonea se burzuluieşte în stilul sculer-
matriţer: “Cei care nu sunt în stare, să plece de la guvernare!” Nu sunt în stare
să ce?  Pe fondul crizei, s-a reluat dialogul dintre Antonescu şi Voiculescu.
Chiar dacă alianţa lor era practice dizolvată!  După ce Ponta a făcut o vizită
la Cotroceni, a venit şi vestea cea mare: Băsescu promulgă Bugetul!  Dom-
nu’Dan are numai necazuri: după ce că-i fug parlamentarii pe capete, a mai şi
fost condamnat la trei ani cu executare pentru şantaj. Deocamdată, la Judecă-
torie  Băsescu are o idee fixă: chiar dacă cei doi copreşedinţi se păruiesc în
văzul lumii, USL nu se rupe!  Ca să i-o plătească lui Ponta pentru bruiajul
lui Rareş Bogdan, Antonescu ameninţă că miniştrii PNL nu vor semna ordo-
nanţa de urgenţă privind şefia interimară a TVR  Păgubiţii FNI pot să
depună cereri pentru despăgubiri. Asta nu înseamnă că-şi vor primi banii…
 Se taie panglici în serie la autostrăzi. Pe DN1 Orăştie-Sibiu s-au inaugurat,
cu majorete şi politicieni, trei tronsoane de 63 km  A murit Nae Lăzărescu.
Se duc marii actori…  RNP Romsilva ar vrea să stopeze tăierile ilegale. Are
însă mare nevoie de sprijinul legiuitorilor şi al autorităţilor  S-a iscat bătaie
pe locul pe care l-a abandonat Rareş Bogdan, după ce n-a avut cvorum. Se
luptă Lucia Hossu Longin şi Stelian Tănase. Şansele acestuia din urmă sunt
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mai mari  “Înţeleptul” Ion Iliescu trage nădejde că Ponta şi Antonescu vor
depăşi “momentele tensionate”  Legea Bugetului a fost publicată în Moni-
torul Oficial. Fără acciza la motorină  Avocatul Poporului, Crişu Anastasiu,
criticat recent de Băsescu, a demisionat din “motive personale”  Parlamentul
rus a decis o amnistie şi nimeni nu s-a revoltat  Oprescu a refăcut numără-
toarea maidanezilor şi a ajuns la cifra de 63.000. Parcă tot atâţia erau şi când
a fost omorât Ionuţ  Până la urmă, PNL s-a hotărât să-l pună pe Stelian
Tănase la TVR  Ca să vezi necaz: România produce prea multă energie
electrică şi vom fi nevoiţi să o exportăm  Un deputat de-al PC, Gheorghe
Coman urmează să fie arestat pentru trafic de influenţă  O zi tensionată pen-
tru familia Năstase: la Curtea Supremă se judecă recursul la dosarul
“Termopanelor”. După 8 ore de audieri, instanţa a decis să dea soluţia pe  6
ianuarie. Ca să nu strice sărbătorile  Oprescu a început să se gândească la o
eventuală candidatură la preşedinţie  Ponta anunţă o victorie a guvernului:
s-a decis câştigătorul licitaţiei pentru construcţia autostrăzii Comarnic-Braşov:
Vinci-Strabag-Aktor! Să vedem dacă o şi construiesc   Oprescu îşi ia un an-
gajament periculos: dacă în 18 luni nu rezolv problema maidanezilor, plec în-
vârtindu-mă! Deci, prin iunie 2015 vom şti ce are de gând   Elena Udrea a
şezut şi a cugetat, ajungând la concluzia că George Maior ar fi un bun preşe-
dinte. De ce nu?  Monica Macovei, suspicioasă, vede în demisia Avocatului
Poporului o manevră ocultă. Nu ştie despre ce e vorba, dar bănuieşte…
 Cristi Burci e pe cale să ia înapoi PRIMA TV, pe care o vânduse suedezilor
în urmă cu vreo zece ani  Despre Tănase, Antonescu spune că a fost o pro-
punere făcută cu “toată seriozitatea”. Înseamnă că propunerea lui Rareş Bogdan
a fost complet neserioasă  Americanii sunt iarăşi îngrijoraţi: ambasadorul
la OSCE le-a scris tuturor statelor membre că americanii sunt preocupaţi şi
neliniştiţi de modificările la codul penal şi de colindul antisemit!  De sfârşit
de an, 50.000 de angajaţi ai MAI vor sărbători prin muncă!  Întors de la re-
uniunea la vârf de la Bruxelles, Băsescu a mai făcut o conferinţă de presă şi a
comunicat naţiunii ce succese a obţinut el acolo  Masonii s-au trezit cu un
cadou din partea Guvernului: un tren de 2 ha şi jumătate, la Sosea, lângă
ROMEXPO, ca să-şi facă şi ei o căsuţă acolo  Un fost candidat la preşedinţie
– romul Ninel Potârcă – a fost arestat. O carieră simbolică  Băsescu a
numărat viruşii introduşi de hackeri în sistemele cibernetice ale statelor UE:
150.000!  Comisia Europeană a aprobat realocarea a 240 milioane euro
către Programul Operaţional Regional. Luaţi de la Transporturi şi Mediu
 Un băiat care se juca de-a teroriştii fabricând bombe artizanale a fost are-
stat. Ghinionul lui că a vrut să le vândă unui agent sub acoperire  Belele pe
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capul lui Tokes: a primit o amendă de 30.000 lei pentru că a arborat steagul
secuiesc la o asociaţie condusă de el  Dintre cei 22.000 de deţinători de cer-
tificate de revoluţionari, doar 6.000 primesc indemnizaţia. 16.000 sunt onori-
fici: au sprijinit revoluţia!  Fostul şef al Corpului de Control al SRI a fost
condamnat (cu suspendare): l-a ajutat pe un general să-şi cumpere casa de ser-
viciu  La ceremoniile militare prilejuite de depunerile de coroane la monu-
mentele eroilor morţi ai Revoluţiei, cei vii s-au întrecut în huiduieli şi înjurături
 Tomac dă de veste că partidul Mişcarea Populară ar avea 15.000 de membri.
I-a numărat el, ca Pristanda steagurile  În Capitală s-a demonstrat din nou
pentru de toate. A fost blocat bd. Magheru şi s-au înregistrat ciocniri cu forţele
de ordine   S-a majorat acciza pentru micile distilerii de alcool. Cele mari
au aranjamentele lor  Că economia duduie din nou ca pe vremea lui
Tăriceanu, o dovedeşte faptul că avem o fabrică de sarmale, la Gheorghieni,
care exporta masiv  Pe autostrada abia inaugurată cu fast, a avut loc primul
accident de circulaţie în care s-a înregistrat un carambol între 40 de maşini 
S-a hotărât: operaţiile de cezariană nu se vor mai face la cererea pacienţilor.
Medicii le vor efectua doar pe bază de… şpagă  Mircea Geoană este deza-
măgit de fostul său prieten Antonescu: s-a distanţat de guvern şi a sabotat relaţia
personală cu Ponta.

Săptămâna 52
(23 - 29 decembrie) 

 Veste bună: din 2014 se modifică tariful la serviciile de apă şi canalizare.
Adică se scumpesc, că doar ce credeaţi? Dintre cei 4,3 milioane de români care
au făcut credite la bănci, 700.000 nu mai sunt în stare să-şi achite ratele. Cine
o fi de vină?  Anul Nou va fi întâmpinat şi de 5.400 de noi şomeri, ale căror
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posturi din sistemul bugetar au fost desfiinţate în ultimele zece luni  În
schimb, un alt român va întâmpina noul an cu buzunarele (şi conturile) pline:
cel care a câştigat marele premiu la tragerea “6 din 49” de duminică, pe un
bilet simplu  Deputatul conservator Gheorghe Coman, care a fost prins
luând mită a fost audiat de Comisia Juridică, în vederea avizării arestării sale
 Solicitat să spună cum va compensa banii lipsă prin renunţarea la acciza
pe motorină, Ponta a găsit pe loc soluţia: îi tăiem din bugetul Preşedinţiei
 Meteorologii ne dau o veste proastă pentru amatorii peisajelor hibernale:
abia pe la jumătatea lui ianuarie va ninge  Ca să poată să acorde Ioanei Bă-
sescu creditul de un milion, CEC a primit de la Banca Europeană de Investiţii
a doua tranşă dintr-un împrumut de 45 milioane euro!  Din sărăcia noastră,
guvernul a hotărât să facă un cadou de Crăciun fraţilor moldoveni în valoare
de 20 milioane euro  Se întoarce roata: îi omoară şi italienii pe românii
noştri: un carabinier dat afară şi drogat, a împuşcat o româncă ce stătea cu
chirie la părinţii săi, şi pe fiul acestuia, venit în vizită de sărbători  Un com-
pliment pe care Ponta l-a făcut omologului său basarabean Leancă: cică
alegerile din Moldova din 2014 ar fi mai importante decât cele din România.
Poate pentru basarabeni... Ispăşind o treime din pedeapsă, fostul ministru
de Interne, al Justiţiei şi al Apărării, Victor Babiuc ar putea fi eliberat dacă
DNA nu se va opune suficient de ferm  Aflat în mână la inaugurare, pre-
mierul Ponta mai taie o panglică la autostrăzi: cei 37 km din autostrada Lugoj-
Deva  Dacă tot au bruiat intenţia de comasare a Muzeului Ţăranului Român
şi cel al Satului, Ponta a avertizat că va fi cu ochii pe modul în care directorul
MŢR va cheltui cei 6 milioane de euro alocaţi pentru consolidarea clădirii
 O ţigancă cerşea cu copilul-manechin în braţe pentru că nu voia ca cel real
să îngheţe  Pachetul de bază de servicii medicale a fost pus în dezbatere
publică  Veste bună pentru călătorii pe CFR: din februarie vor putea merge
în Bulgaria călătorind pe noul pod dintre Calafat şi Vidin  Lăzăroiu -
Mafalda îl vede pe Băsescu premier din 2016!  30 milioane de euro ne vor
costa traversările autostrăzilor pentru.... urşi, care nu au fost prevăzute în
proiecte de constructori. Exigenţă europeană!  Titus Corlăţean a făcut
Crăciunul la Betleem!  Guvernul a alocat Agriculturii 6,3 miliarde de lei
pentru plata schemei unice de ajutor de suprafaţă  A fost lansat Sistemul
Integrat de Alertare Medicală - S.I.A.M.  De la anul, bugetarii care fac ore
suplimentare vor primi doar timp liber corespunzător. Timpul face bani, nu ?
 Cadouri de Crăciun de la Guvern pentru SRI, MApN şi BOR: câte o vilă
de protocol!  Doar de-ar mai ieşi ceva, Guvernul a fost de acord ca Minis-
terul Integrării Europene să plătească o chirie de un milion de euro pe an pentru
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noul sediu. Tot din bani europeni... Fostul ministru al Apărării, Justiţiei şi
Internelor, Victor Babiuc a fost eliberat din închisoare de instanţă la împlinirea
unei treimi din pedeapsă, pentru că s-a purtat frumos şi a participat la nu-
meroase activităţi  Animat de spiritul Crăciunului, Guvernul a miluit cu ul-
timele 2,3 milioane de euro din fondul de rezervă Biserica ortodoxă pentru a-şi
ridica un acoperiş deasupra capului... Explozie catastrofală la Călăraşi,
într-un bloc, soldată cu un mort şi şapte răniţi  Deputatii au votat (cu doar
34 de voturi contra) aprobarea ca colegul lor, Coman să fie arestat şi să facă
Revelionul în celulă  Laslo Tokes va candida pentru europarlamentare ca
independent, în Ungaria însă!  Un studiu arată că oamenii se îngraşă cu
aproximativ 1 kg de sărbători. E media care rezultă dintre cei care mănâncă şi
cei care nu au ce  75 de ani le-a trebuit cercetătorilor de la Harvard ca să
afle de ce au nevoie bărbaţii pentru a fi fericiţi. În cazul femeilor, răspunsul
poate fi găsit aproape instantaneu... Bâlea Lac e pe locul 6 în topul desti-
naţiilor de iarnă. Totul e să poţi să ajungi acolo  Guvernul român a dat
dovadă de umanism când a mărit vârsta de pensionare a femeilor: un studiu
ştiinţific independent demonstrează că pensionarea la o vârstă mai ridicată re-
duce considerabil riscul de demenţă senilă  Oprescu le-a promis bucureşte-
nilor un foc de artificii cum nu s-a mai văzut de la ultima incendiere a oraşului,
de la 1800  O tânără hotărâtă să-şi pună capăt vieţii s-a aruncat în Canalul
Dunăre Marea Neagră. Spre ghinionul său, în apropiere s-a aflat un pescar care
a salvat-o  Protestatarii din Pungeşti au hotărât să întrerupă greva foamei
de Sărbători. Era păcat de sarmalele şi fripturile pregătite de familiile lor
 Vlad Filat, pedelist basarabean zice că Moldova ar trebui să fie recunoscă-
toare lui Băsescu. De ce nu lui Ponta, care a dat banii pentru pavarea drumului
spre UE?  Moşiereasa Ioana Băsescu se mărită cu milionarul Pricop. De ce
nu o fi luat de la el creditul pentru cumpărarea terenului de la Nana? Nu se mai
făcea atâta caz prin presă şi parlament  Ghinion: în 2014, din cele 12 zile
libere legale, trei cad în week-end-uri  Plecat ca tot omul să se odihnească,
Ponta a lăsat ţara în grija vicepremierilor, ca pe cozonac: fiecare cu câte o felie
 Dacă Băsescu vrea să facă Revelionul la Covasna nu are decât să-l sune pe
Duşa. Evident, dacă n-a apucat altcineva să ia cabana  Companiile aviatice
s-au orientat prompt: de la 1 ianuarie, zborul simplu (doar dus) spre Anglia
costă de şase ori mai mult! Cadou pentru imigranţi.
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Cronologie  2013

1 ianuarie: Irlanda�preia�de�la�Cipru�preşedinţia�Uniunii�Europene�iar
Marea�Britanie�preia�preşedinţia�G8.
4 ianuarie: Procurorul�Oana�Schmidt�Haineala�este�aleasă�preşedinte
al�Consiliului�Suprem�al�Magistraturii.�Traian�Băsescu�declară�la�şedinţa
CSM�că�nu�va�negocia�politic�independenţa�magistraţilor�-”Mai�bine
război�decât�o�Justiţie�neindependentă”.
5 ianuarie: Victor�Ponta�anunţă�că�il�propune�la�congresul�partidului
pentru�functia�de�preşedinte�executiv�al�PSD�pe�Liviu�Dragnea.�
11 ianuarie: Summitul�Partidului�Popular�European�(PPE)�la�Limassol,
Republica�Cipru.
16 ianuarie: Traian�Basescu�face�controlul�medical�anual�la�Spitalul
Militar�din�Bucureşti.
17 ianuarie: 
-�Preşedintele�României�arată�într-un�comunicat�referitor�la�“dosarul
Flota”�că�nu�a�avut�niciodată�întrevederi�cu�omul�de�afaceri�Puiu�Popovi-
ciu.�
-�Traian�Basescu�respinge�propunerile�înaintate�de�ministrul�Justitiei,
Mona�Pivniceru,�pentru�Parchetul�General�şi�DNA.
20 ianuarie: Barack�Obama�începe�cel�de-al�doilea�mandat�de�preşed-
inte�al�SUA.
25 - 30 ianuarie: Preşedintele�Traian�Băsescu�efectuează�o�vizită�în
America�Latină.
4 februarie: Vlad�Moisescu,�fost�lider�al�PNL�sector�1�şi�mâna�dreaptă
a�lui�Andrei�Chiliman,�demisionează�din�funcţia�de�vicepreşedinte�PNL.
Crin�Antonescu:�“Această�demisie�este�cu�totul�nesemnificativă!”
5 februarie: CSAT�avizează�proiectul�Hotărârii�Guvernului�României
pentru�aprobarea�strategiei�de�privatizare�a�„C.F.R.�Marfă”�-�S.A.
11 februarie: Papa�Benedict�al�XVI-lea�anunţă�retragerea�din�funcţie
începând�cu�data�de�28�februarie.
17 februarie: A�63-a�ediţie�a�Ursului�de�aur,�unde�marele�premiu�este
acordat�lui�Călin�Peter�Netzer�pentru�filmul�Poziţia�copilului.
5 martie: Guvernul�condus�de�Vlad�Filat�este�demis�prin�moţiune�de
cenzură�adoptată�de�Parlament.�Grupurile�PD,�PCRM�(Partidul�Comu-
niştilor)�şi�deputaţii�neafiliaţi�votează�în�favoarea�moţiunii.
6 martie: Liberalii� îl� primesc� � în� partid� pe�democrat-liberalul�Mihai
Stănişoară,�fost�consilier�al�lui�Traian�Băsescu.�
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13 martie:
-�Cardinalul�argentinian�Jorge�Mario�Bergoglio�este�ales�ca�papă�şi�îşi
ia�numele�de�Papa�Francisc.�
-�Parlamentul�European�respinge�un�buget�al�Uniunii�Europene�pentru
prima�dată�în�istoria�sa.
-�Marian�Oprişan�este�impus�la�şefia�Uniunii�Consiliilor�Judeţene,�funcţie
vizată�de�Nicuşor�Constantinescu.
16 martie: Forţa�Civică,� condusă� de�Mihai� Răzvan�Ungureanu,� şi
PNŢCD-ul�lui�Aurelian�Pavelescu�semnează�protocolul�pentru�Alianţa
Dreptate�şi�Adevăr.
19 martie: Ceremonia�de�inaugurare�papală�pentru�Papa�Francisc�în
Piaţa�Sf.�Petru�din�Roma.
23 martie: În�cadrul�Conventiei�PDL�este�ales�Vasile�Blaga�presedintele
cu�2404�de�voturi,�Elena�Udrea�obţine�2013,�iar�cel�de-al�treilea�candi-
dat� la� sefia� partidului,�Monica�Macovei,� obtine� doar� 191� de� voturi.
Presedintele�Traian�Băsescu�anunţă�dupa�incheierea�alegerilor�din�PDL
printr-un�mesaj�video�pe�pagina�sa�de�Facebook�despărţirea�de�PDL.
24 martie: Elena�Udrea�anunţă�că�ramâne�in�partid.�Deşi�la�intâlnirea
de�la�Cotroceni,�Traian�Basescu�pledează�pentru�înfiinţarea�unei�noi
formatiuni�politice,�susţinătorii�Elenei�Udrea,�în�frunte�cu�Emil�Boc,�se
opun�scindării��PDL.
25 martie:
-�Daniel�Morar�este�numit�judecător�la�Curtea�Constituţională.
-�A�7-a�ediţie�a�Premiilor�Gopo.�Filmul�Toată�lumea�din�familia�noastră
obţine�premiul�Gopo�pentru�cel�mai�bun�film.
27 martie: Victor�Ponta�anunţă�că�procurorii�Tiberiu�Niţu�-�la�Parchetul
General,�şi�Laura�Codruta�Kovesi�-�la�DNA�sunt�opţiunile�pentru�şefia
parchetelor.
28 martie: Adrian�Rădulescu�şi�Gabriel�Berca�sunt�numiţi�consilieri
prezidenţiali.
3 aprilie: PNL�renunţă�la�Ministerul�Justiţiei,�care�îi�revine�prin�protocol,
PSD�urmând�să�desemneze�titularul�acestui�portofoliu.
15 aprilie: Robert� Cazanciuc� este� numit� în� funcţia� de� ministru� al
Justiţiei.
19-20 aprilie: PSD�se�reuneşte�în�Congres.
10 mai: La�Palatul�Elisabeta�din�Bucureşti�se�sărbătoreşte�Ziua�Regali-
tăţii.�Din�cauza�stării�de�sănătate�a�reginei,�regele�Mihai�nu�participă.
11 mai: Vicepreşedintele�executiv�al�PNL,�Daniel�Chiţoiu,�afirmă�că
“suta�la�suta”�USL�nu�se�va�destrăma�până�în�2016.
15 mai:
-�O�delegaţie�condusă�de�preşedintele�companiei�Lukoil�este�primită�la
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Palatul�Cotroceni.
-�Preşedintele�nu�se�supără�pe�declaraţiile�lui�Vladimir�Voronin,�potrivit
cărora,�sună,�seara,�liderii�de�la�Chişinău,�în�stare�de�ebrietate.
16 mai: Premierul�Victor�Ponta�a�ameninţă�cu�ruperea�alianţei,�dacă
PNL�nu-l�exclude�pe�senatorul�Sorin�Roşca�Stănescu,�referitor�la�inves-
tigaţiile�Comisiei�parlamentare�de�anchetă�în�cazul�interceptărilor�tele-
fonice�efectuate�de�SRI�în�dosarul�judecătoarei�Gabriela�Bîrsan.�Crin
Antonescu:�“Nu�suntem�în�situaţia�ultimatumurilor!”
17 mai: Ministrul�liberal�al�Sănătăţii,�Eugen�Nicolăescu,�îl�acuză�direct
pe�premierul�Victor�Ponta�de�blocarea�reformei�în�sănătate.
18 mai: Finala�Concursului�Eurovision�2013�este�câştigată�de�Emmelie
de�Forest� din�Danemarca� cu� cântecul� “Only�Teardrops”.�România,
reprezentată�de�Cezar�Ouatu,�s-a�clasat�pe�locul�al�13-lea.
3 iunie: Preşedintele�Traian�Băsescu�se�întâlneşte�la�Palatul�Cotroceni,
cu�Alteţa�Sa�Regală�Charles,�Prinţ�de�Wales.
4 iunie: Comisia�parlamentara�pentru�revizuirea�Constitutiei�îşi�începe
lucrările.�
8 iunie: Sfârşitul�celei�de-a�12-a�ediţii�a�Festivalului�Internaţional�de
Film�Transilvania;�câştigător�este�filmul�indian�“Corabia�lui�Tezeu”,�de
Anand�Gandhi.
15 iunie: Reprezentanţi�din�24�de�organizaţii�judeţene�ale�PRM�par-
ticipă�la�o�şedinţă�extraordinară�a�Consiliului�Naţional,�la�care�este�de-
cisă� revocarea� preşedintelui� partidului� Corneliu� Vadim� Tudor� şi� a
conducerii�PRM.�C.V.�Tudor�declară�că�reuniunea�e�nestatutară,�ile-
gală.
17 iunie: Primul�ministru�al�Republicii�Cehe,�Petr�Nečas,�a�demisionat
în�urma�unui�scandal�de�corupţie.
18 iunie: Directorul�CIA�John�O.�Brennan�vizitează�România.
20 iunie: Preşedintele�Traian�Băsescu�participă�la�Summitul�Partidului
Popular�European�(PPE)�desfăşurat�la�Viena.
21 iunie: Vicepreşedintele�Partidului�Conservator�(PC),�Bogdan�Ciucă,
anunţă� că� protocolul� Alianţei� de� Centru� -� Dreapta� (ACD)� nu� mai
funcţionează.�
23 iunie: Grav�accident�de�circulaţie�în�Muntenegru,�soldat�cu�moartea
a�18�români�şi�rănirea�gravă�a�altor�29.
30 iunie-6 iulie: A�50-a�ediţie�a�Turului�României�este�câştigată�de
ucrainianul�Vitali�Buţ�de�la�echipa�Kolss�Cycling�Team.
1 iulie:
-�Aderarea�Croaţiei�la�Uniunea�Europeană�care�devine�astfel�cel�de-al
28-lea�stat�membru.
-�Lituania�preia�de�la�Irlanda�preşedinţia�Uniunii�Europene.
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19 iulie:
-�Omar�Hayssam�este�adus�în�România�şi�predat�Poliţiei�pentru�a�fi�în-
carcerat.�El�este�condamnat�la�20�de�ani�închisoare�pentru�terorism,
fiind�considerat�responsabil�de�justiţia�română�pentru�răpirea�ziariştilor
români�în�Irak�în�2005.
-�Alpiniştii�români�Zsolt�Torok,�Marius�Gane,�Aurel�Salasan�şi�Teo�Vlad
reuşesc,� în�premieră�românească,�să�cucerească�vârful�pakistanez
Nanga�Parbat,�înalt�de�8125�m.
31 august: Monseniorul�şi�martirul�Vladimir�Ghika�este�beatificat�în
România�în�prezenţa�a�peste�7000�de�pelerini.
1 septembrie: Prima�zi�de�proteste�în�Bucureşti�faţă�de�proiectul�Roşia
Montană.
11 septembrie: 22�de�mineri�s-au�blocat�în�subteran�la�Roşia�Montană
cerând�ca�“toţi�reprezentanţii�grupurilor�parlamentare�să�vină�la�Roşia
Montana�cât�de�urgent,�să�discute�cu�ei�şi�să�vadă�în�ce�stare�au�ajuns”.
12 septembrie: Crin�Antonescu�face�o�serie�de�declaraţii�acide� la
adresa�premierului�Victor�Ponta,�declarând�că�premierul�Ponta�“vrea
tare”�proiectul�de�la�Roşia�Montană,�dar�nu-şi�asumă�răspunderea,�şi
cataloghează�drept�“ridicolă”�dedublarea�premier�-�deputat.
13 septembrie: Încă�11�mineri� se�blochează� în� subteran� (ridicând
numărul�lor�la�33)�cerând�din�nou�să�vină�preşedintele�Senatului,�Crin
Antonescu,�şi�liderii�grupurilor�parlamentare�pentru�a�discuta�despre
situaţia�economică�a�zonei�şi�despre�proiectul�minier.
15 septembrie: 
-�La�Bucureşti�a�15-a�zi�consecutivă�de�proteste;�10.000�de�protestatari
au�cerut�retragerea�proiectului�de�lege�care�reglementează�exploatarea
minereurilor�din�perimetrul�Roşia�Montană,�anularea�contractului�cu
Roşia�Montană�Gold�Corporation�(RMGC),�interzicerea�exploatărilor�cu
cianuri�în�România,�introducerea�zonei�Roşia�Montană�în�patrimoniul
UNESCO� şi� demiterea� celor� patru� iniţiatori� ai� proiectului� de� lege.
Proteste� împotriva� proiectului� au� loc� în� mai� multe� oraşe� mari� ale
României�şi�în�diaspora.
-�În�urma�vizitei�premierului�Victor�Ponta�la�Roşia�Montană�şi�a�discuţiei
cu�minerii�blocaţi,�cei�33�de�mineri�renunţă�la�protest�şi�ies�la�suprafaţă.
16 septembrie: Într-o�intervenţie�la�B1TV,�Victor�Ponta�îi�transmite�lui
Antonescu�că�nu�e�deloc�sigur�că�liderii�PSD�il�vor�susţine�în�alegerile
prezidentiale.�
2 octombrie: Ilie� Sarbu:� “Urmează� despărţirea� în� USL.� Nu� există
soluţie�de�compromis.�Dacă�nu�ne�înţelegem�deloc,�nu�se�poate�con-
tinua�aşa.�E�un�lucru�simplu!”
3 noiembrie: La�Chişinău�are�loc�manifestaţia�proeuropeană,�la�care
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participă�aproximativ�100.000�de�persoane�care�susţin�integrarea�eu-
ropeană�a�Republicii�Moldova.
11 noiembrie: Preşedintele�Traian�Băsescu�declară�la�B1�TV,�că�nu
crede�că�USL�se�va�rupe.
19 noiembrie: Premierul�Victor�Ponta�anunţă�că�se�va�înfiinţa�o�comisie
parlamentară�a�Camerei�Deputaţilor�şi�Senatului�care�va�ancheta�“în-
treaga�afacere�Nana”
29 noiembrie: Republica�Moldova�parafează�la�summit-ul�Parteneria-
tului�Estic�de�la�Vilnius,�Acordul�de�Asociere�cu�Uniunea�Europeană.
1 decembrie: Apogeul�protestelor�din�Ucraina,�după�ce�preşedintele
Viktor�Ianukovici�contramandează�încheierea�unui�acord�de�asociere
cu�Uniunea�Europeană.
2 decembrie: Legea�minelor�este�respinsă�în�plenul�Senatului.
10 decembrie: În�timp�ce�premierul�Ponta�este�plecat�în�Africa�de�Sud
pentru�funeraliile�lui�Nelson�Madela,�USL�încercă�-�printr-o�procedură
netrasparentă�-�să�adopte�în�Parlament�o�serie�de�legi�controversate.
14 decembrie: Premierul�Victor�Ponta�declară�că�nu�vrea�să�rupă�USL
şi�că�uneori�începe�să�îl�confunde�pe�Crin�Antonescu�cu�Traian�Bă-
sescu.
20 decembrie: Preşedintele�PNL,�Crin�Antonescu,��declară�că�partidul
pe�care�îl�conduce�va�fi�ultimul�care�va�părăsi�USL�şi�nu�va�avea�nicio-
dată�iniţiativa�ruperii�alianţei.
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