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Introducere

Douămiicincisprezece

Cel de-al treilea volum de stenograme desprinse
din actualitatea generală sub genericul „şaptezile” aduce
în faţa cititorilor imaginea complexă şi adeseori contra-
dictorie a unui an în care s-au întâmplat multe lucruri
lipsite de importanţă şi foarte puţine cu consecinţe di-
recte asupra evoluţiei spre mai bine a societăţii
româneşti.

Dincolo de zgomotul de fond afonic al feluritelor
dispute se desprinde însă ceea ce a marcat ultima parte
a anului: modul în care un incident, precum cel al in-
cendiului de la clubul „Colectiv”, s-a repercutat asupra
evoluţiilor politice, într-un scenariu desprins parcă din
„Scrisoarea pierdută” a lui Caragiale: cum din con-
fruntarea dintre PSD-ul aflat la guvernare şi PNL-ul dor-
nic să-i ia locul cât mai curând a triumfat acest
Dandanache XXI – guvernul Tehnocrat al lui Cioloş.
Semnificaţia profundă a evenimentului constă în inca-
pacitatea actorilor politici de a determina acele mutaţii
pe care societatea le cere şi abandonul laş în faţa imix-
tiunilor externe în cursul proceselor interne.
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Deşi survenită chiar la finele anului, instalarea gu-
vernului tehnocrat îşi pune amprenta asupra întregului
ciclu, scoţând în evidenţă marile neconcordanţe între
voinţa politică şi putirinţa executivă, precum şi impactul
profund negativ al ciocnirii permanente dintre centre de
putere antagonice.

Restul e telenovelă şi se poate încadra fără nici un
efort în categoria „şi aşa mai departe”. Chiar dacă acest
„mai departe” a însemnat o schimbare de gardă a celui
mai „puternic” partid şi şirul aproape neîntrerupt de
cercetări – arestări - condamnări ale unor persoane
reprezentative pentru structurile de putere, ascunsă sau
la vedere.

Agenţia Independentă de Presă AMOS NEWS
încearcă prin acest op să vă pună la dispoziţie o oglindă
în care se reflectă imaginea reală a societăţii româneşti.

Lectură plăcută!

Octavian  Andronic

(uneori şi el… AMBIDEXTRU) 
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Săptămâna 1
(05 - 11 ianuarie 2015)

@ Român aflat la bordul unui petrolier dintr-un port libian a fost ucis de o ra-
chetă trasă dintr-un avion. Vasul nu se supusese somaţiilor autorităţilor portuare
@ Şi-a făcut apariţia şi gripa, odată cu noul an @ Scandal mare la Loteria
Română, care a reziliat contractul cu firma care asigura funcţionarea informa-
tică  fără să aibă cu ce s-o înlocuiască. Tragerile anulate produc o pagubă de
peste un milion de lei @ Profesorul bucureştean de istorie care-şi obliga elevii
să-i cumpere cărţile a fost sancţionat extrem de blând: cu tăierea salariului cu
15%. Îşi scoate însă banii din cărţi @ Elevii au revenit la cursuri unde vor
rămâne până la următoarea vacanţă, pe 31 ianuarie @ Continuă vremea rea în
Moldova, unde cinci judeţe vor suferi de vijelii şi geruri extreme @ Cetăţenii
au obligaţia să înlăture ţurţurii de la ştreaşinile caselor. Ei răspund pentru even-
tualele accidente @ Aflând rezultatele unui sondaj de opinie care îi creditează
pe liberalii… populari cu 47% din opţiuni, aceştia vor alegeri anticipate – spune
Alina Gorghiu care recunoaşte că, totuşi, acest lucru e greu de realizat @ Blaga
îi face în ciudă lui Băsescu: “Ne dorim Parlament bicameral” – spune el @
Plin de avânt şi energie, Iohannis cheamă partidele la consultări, la sfârşitul
săptămânii. Vrea să afle cam ce doresc acestea @ Andreea Paul, susţinătoarea
– fără voie – a lui Victor Ponta este de părere că favoritul ei nu va rezista în
funcţie în 2015 @ Cei de la Drumuri cred că datorită pasarelelor pentru pietoni
de pe tronsonul Comarnic-Azuga s-a redus semnificativ numărul accidentelor
grave de circulaţie @ Frunda constată cu tristeţe că UDMR a luat o decizie
greşită ieşind de la guvernare. Se vede, dealtfel, cu ochiul liber… @ Un înalt
oficial german ne retează speranţele legate de Johannis: România nu va adera
la Schengen nici în 2015. Dar când? @ De pe margine, Geoană vede situaţia
mai limpede: vom avea un nou guvern cel târziu până la Paşte. Fără Ponta!
@ Iohannis calcă pe urmele lui Băsescu şi va fi prezent la şedinţa CSM în care
se va alege noua conducere @ Udrea e deznădăjduită: dacă toate speranţele
noastre sunt în Iohannis, se va alege praful de ele! De ce? Dacă era Udrea, era
altfel? @ Preşedintele a mai numit un consilier controversat: arhitectul Sergiu
Nistor. Are un CV complicat @ S-a scumpit gigacaloria – de la 166 la 186 lei!
Primăria Capitalei poate suporta majorarea doar în ianuarie şi februarie @ La
CSM, Klaus Iohannis a citit cu dicţie alocuţiunea pe care i-au compus-o con-
silierii. Mai are până să vorbească liber @ Printre ideile lansate cu acest prilej
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este şi aceea ca CSM, Înalta Curte şi Parchetul General să poată avea iniţiative
legislative. Păi, pe sistemul ăsta Parlamentul ar trebui şi el să poată ancheta şi
judeca. De ce nu? @ Macovei s-a cocoţat pe gard şi cucurighează de zor: am
câştigat procesul cu Şova la Curtea de Apel! La aşa adversar, aşa victorie!
@ Traian Băsescu era preşedinte-pensionar! A făcut-o “pe şest” încă din noiem-
brie. Ca să fie sigur că nu rămâne fără ea dacă, Doamne fereşte, îl suspendau
iar @ Cazanciuc spune că raportul MCV ne va deschide calea spre Schengen.
Cândva, în viitor… @ Horaţius Dumbravă, fost preşedinte al CSM, vine cu o
idee revoluţionară: cei care atacă Justiţia să fie sancţionaţi contravenţional. De
ce nu băgaţi la puşcărie? @ Noul preşedinte al CSM este judecătorul Marius
Tudose. Vicepreşedinte este procurorul Bogdan Gabor. Dar dacă era invers?
@ Mai războinică decât oricând, preşedinta Înaltei Curţi clamează că “magis-
traţii nu vor negocia independenţa justiţiei”. Dar dacă preţul va fi bun…
@ Preşedintele şi premierul au participat, împreună, la investirea noului şef al
Statului Major al Armatei, Ionel Ciucă @ Ponta îl cunoştea de la Kandahar
când, la un atac al talibanilor, au fost puşi amândoi pe burtă @ O premieră în
justiţia românească: Curtea de Apel a fost citată ca parte în procesul ICA!
@ Altruist, George Maior se bucură dacă bugetul Armatei va fi mărit. Poate
pică ceva şi la SRI… @ Fostul comisar european Leonard Orban se pregăteşte
să joace la FC Cotroceni. Pe postul de consilier, bineînţeles @ Ce băiat corect
este Antonie Solomon, fostul primar (puşcăriaş) al Craiovei: DNA este o in-
stituţie puternică! Jos pălăria! – zice el. Păi l-a umflat de două ori! @ În cei
zece ani de preşedinţie, averea lui Traian Băsescu a cunoscut modificări sub-
stanţiale. Dacă la intrarea în funcţie avea doar două maşini şi vreo sută de mii
de dolari, acum are mai multe proprietăţi, tot două maşini, dar mai bune şi doar
jumătate din dolarii iniţiali @ Ion Iliescu a decis să-şi petreacă ziua onomastică
fără musafiri, în familie @ Doamna Livia Stanciu se dă echidistantă: în timp
ce cererea lui Voiculescu a fost respinsă, dosarul de incompatibilitate al lui
Iohannis merge mai departe. Dar degeaba… @ Cei mai mulţi străini care comit
infracţiuni în Danemarca sunt români! @ Johannis este atacat, pe rând, de con-
tracandidatele din alegeri. După Elena Udrea, Monica Macovei îl suspectează
că ar intenţiona să-i preseze pe magistraţi să o lase mai moale cu anchetele în
cazul miniştrilor şi parlamentarilor @ Aproape două milioane de români şi-au
serbat ziua onomastică de Sfântul Ion. La fiecare trei bărbaţi o femeie poartă
acest nume. Cota este însă în scădere: anul trecut doar 200 de nou-născuţi l-au
primit @ Ponta este extrem de nedumerit de ce se întâmplă cu  combustibilul:
în timp ce preţul petrolului a scăzut la jumătate în ultimul an, la pompă plătim
doar cu 12% mai puţin. Explicaţia se află la petrolişti, care însă refuză să ne-o
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împărtăşească @ Primăria a început să-i amendeze pe cei care nu-şi curăţă tro-
tuarele şi nu îndepărtează ţurţurii de gheaţă. Timid, dar e un început @ Româ-
nia a preluat preşedinţia Comitetului de Securitate al OSCE. Nu înseamnă mare
lucru… @ Johannis a transmis partidelor invitaţia la consultări pentru lunea
viitoare @ Când este vorba despre relaţia sa cu Ponta, preşedintele spune că
nu au nici un fel de coabitare. Asta ne-ar mai fi lipsit! @ Deşi nu ne dau banii
afară din casă, contribuim cu jumătate de milion de euro la apărarea cibernetică
a Ucrainei (?!) printr-un fond administrat de NATO @ Alţi 2.450 de medici
români au solicitat Colegiului Medicilor certificate profesionale pentru a pleca
să lucreze în străinătate @ SRI consideră că pericolul de atac terorist în Româ-
nia este redus. Poate pentru că nu mai avem nici o revistă de caricatură…
@ DNA redeschide dosarul de trafic de influenţă al lui Borbely, căruia pe când
era ministru, o firmă cu care avea contracte ministerul i-a zugrăvit un aparta-
ment @ Isărescu mărturiseşte că s-a întâlnit cu Iohannis şi înainte, şi după
alegeri. Şi ce dacă? @ Băieţi buni, cei de la Finanţe, împrumută Ministerul
Agriculturii cu 3,7 miliarde lei pentru a achita plăţile către fermieri @ Gerul
continuă să stăruie asupra ţării. Din cauza temperaturilor scăzute, trenurile au
avut întârziere @ La Întorsura Buzăului, polul frigului de la noi, au fost minus
35 grade @ Procurorul general Tiberiu Niţu a solicitat o situaţie privind
dosarele lui Băsescu @ Johannis a promulgat legea modificată a “taxei de
stâlp” care se reduce de la 1,5 la 1% @ Andreea Paul are tot felul de idei care
o fac populară printre colegii săi: de pildă, vacanţa parlamentară să se reducă
de la trei luni la doar o lună! @ O nouă întâlnire Johannis – Ponta la Cotroceni.
Au discutat despre finanţarea armatei @ Ambasadorul britanic la Sofia ne dă
speranţe: UE ar putea renunţa la MCV pentru România, dar nu şi pentru Bul-
garia @ DNA a făcut o descindere la Ministerul Agriculturii într-un caz de
mită şi spălare de bani în care ar fi implicaţi un secretar de stat şi secretarul
general @ După o pauză de nouă luni – în majoritate petrecute în Statele Unite
– Nicuşor Constantinescu şi-a reluat activitatea la Consiliul Judeţean Con-
stanţa, curios să vadă cum au mers lucrurile în absenţa sa @ Un evadat din 22
decembrie de la penitenciarul Pelendava a fost prins! @ Ponta nu uită şi nu
iartă: până în 2012 ANAF a fost condus de un grup infracţional! Boss-ul era,
bineînţeles, Sorin Blejnar @ Preşedintele rămâne fidel Facebook-ului cu care
a câştigat alegerile. A lansat pe această reţea o dezbatere referitoare la o prob-
lemă spinoasă: dacă procurorul general să participe sau nu la şedinţele CSAT
@ Monica Macovei nu încetează să-i dea sarcini preşedintelui: aceasta trebuie
să propună ridicarea imunităţii parlamentarilor cu dosare @ Mare tămbălău
declanşat de somaţiile de plată a impozitelor pe alocaţiile pentru copii. Vino-
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vatul – un soft din 2011!  @ Nu mai contenesc avertizările meteo: după ger şi
ninsori, se anunţă acum şi inundaţii! Tot tacâmul! @ Rebegea Constantin Lau-
renţiu, deputat în Parlamentul European este urmărit penal pentru trafic de in-
fluenţă, instigare la spălare de bani, la fals şi uz de fals, într-o “operaţiune”
agricolă @ Tot mai atenţi oficialii noştri cu diaspora: ministrul de Externe
Aurescu a participat la Gala Studenţilor Români din Străinătate @ Cei doi
corupţi de la Ministerul Agriculturii, Nagy Peter Tamas şi Virgil Găman, au
fost reţinuţi de procurorii anticorupţie @ A trecut şi Marian Vanghelie pe la
DNA, în calitate de martor în dosarul votului din diaspora @ ANAF îşi des-
coperă brusc resursele de transparenţă şi pune la dispoziţia publicului ordo-
nanţa pentru modificarea Codului Fiscal ca să-şi dea cetăţenii cu părerea. Că
de făcut tot ce vor ei vor face… @ Iar s-a cutremurat Vrancea: a fost mai de-
grabă un sughiţ de 3,5 grade… @ Deşi nu mai are nici o treabă pe aici (este
europarlamentar din partea Ungariei) Tokes nu doarme de grija lipsei de unitate
a partidelor şi organizaţiilor civice din România @ Iar se restricţionează cir-
culaţia pe podul de la Agigea peste canalul Dunăre – Marea Neagră, ăla de
l-a confundat Tăriceanu cu cel nou, din Port @ Poliţistul fără permis care a
condus zece ani maşinile poliţiei a fost condamnat la trei ani de închisoare. Cu
executare! @ Pentru George Maior, evenimentele teroriste de la Paris sunt un
prilej de a se băga în seamă chiar dacă noi nu avem (deocamdată) probleme
de acest fel @ Simona Halep a câştigat primul său turneu din acest an, la Shen-
zhen. N-a avut adversari pe măsura ei. Aceştia erau pe la alte turnee, câştigate
de Sharapova şi Bouchard, cu care se va întâlni la primul turneu de Grand
Slam, din Australia. Ce va câştiga acolo, va conta @ Preşedintele Johannis
şi-a anunţat participarea la Marşul Solidarităţii de la Paris, unde se va întâlni
cu o droaie de lideri mondiali, printre care, însă, nu se vor afla Obama şi Putin
@ Grilele notariale pentru acest an au fost majorate şi cu până la 10%, la tran-
zacţiile imobiliare @ Se anunţă zile grele pentru baronul de Vrancea, Oprişan:
cele două expert contabile din procesul său, care durează de mai bine de zece
ani, au fost reţinute de procurori @ Tudor Chiuariu, fost ministru al Justiţiei
în cabinetul Tăriceanu, pe care Băsescu îl numea “tânărul mafiot din Guvern”,
a fost audiat în dosarul Retrocedărilor ilegale de pădure de la Bacău. Este
acuzat că ar fi solicitat o mită de un million şi jumătate de euro de la Paltin
Sturdza, ca să-i faciliteze formalităţile autorităţilor locale @ Chiuariu a mai
fost condamnat la trei ani cu suspendare, în procesul “Poşta Română” @ Noua
co-preşedintă a PNL ia atitudine şi îl somează pe fostul ministru să-şi dea
demisia din partid. Îl mai somase şi Antonescu, dar fără succes @ Până şi mi-
nistrului Darius Vâlcov i se par exagerate preţurile stabilite de ASF la RCA
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pentru tineri şi îl solicită pe preşedintele Mişu Negriţoiu să regândească speţa
@ Se zice (pe la Finanţe) că anul acesta vor fi create cel puţin 20.000 de locuri
de muncă prin politica ajutorului de stat @ O iniţiativă europeană tembelă
şi-a găsit iute adepţii la Bucureşti: ziua fără pantaloni în metrou. Organizatorii
pretind că e o formă de exprimare. A ce? @ O mulţime ne-numărată de peste
trei milioane de oameni (zic francezii) a participat la Marşul Solidarităţii de la
Paris @ Stârneşte nedumerire absenţa lui Blaga din delegaţia PNL cu care se
va consulta luni preşedintele Johannis @ Senatorul Sebastian Grapă se remarcă
cu o iniţiativă legislativă extrem de urgentă: minorii să nu mai poată intra în
cluburi şi baruri neînsoţiţi de adulţi! @ În sfârşit, Monica Macovei a lansat
ceva ce ar putea fi orice: fundaţie, partid, ONG sau ce vreţi dvs. Se numeşte
M10 (M de la Monica, sau de la Macovei), iar 10 – probabil de la cele zece
porunci pe care i le-a dictat în campaniile lui Iohannis @ Iohannis a fost la
Paris, s-a salutat cu toate mărimile prezente şi a mărşăluit “şold la şold” cu
acestea. Este primul său succes de politică externă.

În audienţă
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Săptămâna 2
(12 - 18 ianuarie 2015)

@ Momentul central al zilei l-a constituit prima acţiune prezidenţială – dis-
cuţiile purtate de Iohannis cu delegaţiile partidelor parlamentare, asupra buge-
tului Apărării. Responsabili, politicienii au dat dovadă de consens – în fond nu
dădeau din buzunarele lor – şi s-a decis că în 2017 procentul acordat dotării şi
pregătirii armatei să fie de 2% @ Nimeni nu a scos un cuvinţel despre sursele
acestei majorări: de unde se vor lua banii necesari, de la ce alte capitol
bugetare? @ Şi pentru ca lucrurile să fie şi mai clare, recepţionarea celui de al
şaptelea aparat de transport aerian, model SPARTAN – dintr-un contract de
200 milioane euro încheiat cu italienii, s-a făcut cu tot tacâmul, de către premier
şi miniştrii Apărării şi de Interne, cu echipa de popi de rigoare, fără a căror
binecuvântare avionul nu putea să fie sigur @ Dincolo de satisfacţia prezenţei
preşedintelui român între mărimile momentului s-au făcut auzite şi voci
nemulţumite, precum cea a europarlamentarei conservatoare Maria Grapini,
care n-a văzut cu ochi buni plasarea preşedintelui nostru în rândul doi al marşu-
lui, printre omologii africani şi arabi @ Se discută tot mai intens despre faptul
că ASF a cam închis ochii faţă de majorarea excesivă a RCA pentru tinerii
şoferi. A ajuns să coste mai mult decât o maşină – exclamă Mircea Dolha
@ Oprea se laudă că el i-ar fi cerut lui Iohannis ca bugetul Apărării să fie ridicat
la 2%, deşi nu este ministrul Apărării @ Ion Iliescu nu a participat nici la prima
şedinţă a BPN de la PSD, semn că nu uită şi nu iartă afronturile lui Ghiţă
@ Decizie-bombă, luată la o reuniune discretă a pesediştilor, la o vânătoare
organizată în Teleorman: nu se mai convoacă congresul PSD în martie, ci doar
Consiliul Naţional, urmând ca acesta să ia nişte decizii, inclusiv legate de ce
vor trebui să facă membrii partidului care vor avea probleme cu justiţia @ In-
tenţiile acestea au stârnit deja nemulţumiri printre participanţii la o reuniune a
aleşilor locali, cărora le-a dat glas Marian Oprişan, preşedintele CJ Vrancea
@ Audiat ca martor de DNA în dosarul “Căprioara” , acesta a afirmat cu tărie
că nu se strânge nici un laţ în jurul său @ Investigat în dosarul Microsoft, fostul
ministru al Telecomunicaţiilor Valerian Vreme caută adăpost în UNPR-ul lui
Oprea, după ce a demisionat din PDL şi a preferat să rămână independent
@ Peste 61.000 de persoane au obţinut cetăţenia română în 2014. Asta, în timp
ce doar în noiembrie se înregistra o scădere cu 6.200 de persoane a populaţiei
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@ La finalul consultărilor, preşedintele Iohannis a ţinut o scurtă cuvântare care
a plictisit pe toată lumea. Ce show ar fi făcut Băsescu din acest moment!
@ ANI a pus ochii şi pe Petre Roman. A cerut Camerei Deputaţilor revocarea
acestuia pentru o incompatibilitate pe care fostul premier o contestă vehement
@ Şoc şi groază în lumea politicii: Elena Udrea a anunţat că “probabil” nu va
mai candida la şefia PMP! Va lăsa loc tinerilor… pensionari? @ George Maior
ne informează că au fost dejucate atentate teroriste şi în România, doar că,
bineînţeles, nu poate vorbi despre ele @ Deşi reprezentanţii săi şi-au luat în
primire posturile, protocolul de colaborare n-a fost încă încheiat între PSD şi
PLR, informează Tăriceanu. Cum s-ar spune, coaliţia e cam… ilegală!
@ Uitându-se mai atent prin ochelari, Ponta vede limpede “foamea” unora care
au fost în guvernul Boc şi care ar vrea să fie din nou într-un Guvern Predoiu.
Dar n-are de gând să-i lase să-şi satisfacă apetitul… @ Vile de vânzare: cea în
care a locuit în ultimii zece ani Mircea Geoană este oferită de RAPPS amato-
rilor pentru doar vreo 500.000 euro. În schimb, cea pe care ar fi dorit-o Traian
Băsescu, la Snagov costă două milioane şi jumătate @ “Am o responsabilitate
faţă de foarte mulţi oameni” – spune Ponta, ca argument pentru faptul că in-
tenţionează să rămână la conducerea PSD până în 2016, la alegeri @ Halep a
cam început să-i enerveze pe oficialii ATP prin faptul că înaintea marilor turnee
de Grand Slam se retrage pe la mijlocul turneelor care le preced pe acestea
@ Bercea Mondial se declară profund dezamăgit de faptul că procurorii şi
DNA nu sunt interesaţi de probele despre Băsescu de care dispune el @ Gata!
A fost semnat acordul pentru alocare a 2% din PIB pentru Apărare! Deocam-
dată nu costă nimic @ A sosit la Bucureşti asistenta secretarului de stat al SUA,
Victoria Nuland. A mai fost la noi înainte de alegeri, când Ponta a evitat-o în
mod elegant, plecând la Roma. Acum nu va mai avea încotro şi va fi nevoit să
asculte cu atenţie lecţiile pregătite de aceasta @ “Ăla mic cu capul mare” –
cum îl numea Băsescu pe Aurelian Pavelescu a luat o hotărâre de capul său
(zic vechii ţărănişti) şi a vândut sediul istoric al partidului. El zice că aşa a
evitat să fie pus sub sechestru… @ Blue Air a profitat de falimentul Cyprus
Airways şi introduce două noi curse între Cipru şi Grecia @ Dacă nu la primă-
vară, atunci e lăsată în seama urmaşilor! Este vorba despre autostrada Comar-
nic-Braşov, pusă în discuţie de Ponta într-o încercare de a se obţine un consens
pluripartinic asupra construcţiei de autostrăzi @ În 2014 România a avut cea
mai mică inflaţie din 1990 încoace: 1,4%! @ Se caută tot mai mult mărfurile
“made in România”. Nu că ar fi mai bune ca altele, ci pentru că sunt mai ieftine
@ Radu Stroe a demisionat şi din PLR-ul lui Tăriceanu, nemulţumit că nu a
primit un post pe măsura sacrificiului pe care l-a făcut plecând din PNL şi ală-
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turându-i-se acestuia. Îşi încearcă norocul la UNPR-ul lui Gabi Oprea, care are
“oi mai multe şi mai cornute”… @ 35 de milioane de euro ia Consiliul Con-
curenţei din profitul marilor retaileri pe care i-a prins cu mâţa aranjamentelor
în sac @ În sfârşit, Chiuariu s-a “autosuspendat” din PNL. Mai fusese invitat
şi de Antonescu să o facă după sentinţa din dosarul “Poşta Română”, dar nu
s-a grăbit @ Ponta e dispus să mai facă un doctorat pe tema austrăzii Comar-
nic-Braşov… @ Inspecţia Judiciară a catadixit să constate că Alina Bic a călcat
codul deontologic “înhăitându-se” cu Elena Udrea şi făcând partide de shopp-
ing la Paris @ Veşnic neastâmpărată, Monica Macovei nu are linişte până când
Baroul Bucureşti nu va decide excluderea lui Ponta din Avocatură @ Vanghelie
şi Geoană, cei doi “baci” excluşi din PSD, s-au întâlnit în taină şi au pus la
cale să-i facă felul baciului Ponta, furându-i cât mai multe din mioarele parla-
mentare, cu care să facă propria lor turmă! @ Peste 500 de primari şi-au schim-
bat partidul pe baza Ordonanţei Traseiştilor @ Petre Roman a încurcat-o: n-a
făcut dovada că a plătit taxa pentru contestarea deciziei ANI şi acum e bun
de… lăsat la vatră, pe motiv de incompatibilitate @ Faptul că a fost locuită
zece ani de către ditamai şeful de partid şi de Senat a ridicat valoarea casei
care îi fusese pusă la dispoziţie lui Mircea Geoană de către RAPPS. Cineva a
cumpărat-o cu 900.000 euro (faţă de preţul de pornire de vreo 500.000) şi are
de gând să o... demoleze! @ Victoria Nuland n-a stat degeaba la Bucureşti. A
vorbit cu Iohannis, cu Ponta, cu Tăriceanu, cu Aurescu, ba chiar şi cu Mircea
Geoană. Nimeni nu ştie de ce l-a ales tocmai pe el dintre atâţia politicieni fără
funcţii @ Iohannis n-a fost reprezentat de Stoica, fostul preşedinte liberal, la
procesul său de la ICCJ. Preşedinţia a dat chiar şi un comunicat în acest sens.
Instanţa se va pronunţa asupra recursului ANI abia pe 21 ianuarie @ Alţi trei
consilieri au fost numiţi la Cotroceni: Leonard Orban, Elena Tănăsescu şi Mi-
haela Ciochină. Doar despre primul se mai ştie câte ceva – că a fost odată
comisar european. Pe multilingvism... @ A încetat din viaţă în urma unui in-
farct Valentin Nicolau. Cunoscut ca editor, eseist şi dramaturg, el a fost pentru
trei ani şi preşedinte al TVR, unde a intrat în conflict şi cu Năstase, şi cu Băses-
cu, acesta din urmă tăindu-i… telefonul scurt! @ Dacă nu-l laudă alţii, mi-
nistrul Teodorovici se laudă singur: România cică ar fi înregistrat progrese
semnificative în absorbţia de fonduri europene! Faţă de nimic, orice procent e
semnificativ! @ Băsescu nu e chiar absent din agenda publică: sesizarea sa în
cazul restituirii imobilelor preluate abuziv a fost admisă în parte de Curtea
Constituţională @ Câinii latră, caravana trece: deşi Johannis nu i-a contrazis
pe cei care l-au contestat pe Dan Mihalache, nici n-a luat vreo măsură. Dealtfel,
consilierul “onorific” Ungureanu l-a prezentat ambasadorului britanic ca fiind
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şi “şeful cancelariei prezidenţiale”  @ O nouă victorie a Executivului: a aprobat
Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020!
Să vedeţi ce minuni or să se întâmple! @ A bătut DNA şi la uşile Ministerului
de Interne, întrebând de un secretar general adjunct şi de o consilieră a mi-
nistrului “interesului naţional”, Gabriel Oprea, suspecţi de fapte de corupţie
@ Guvernul a modificat pe ici-pe colo Legea Recunoştinţei şi le-a acordat
răniţilor şi reţinuţilor câte o pensie de 20 de milioane @ Zgonea doreşte să se
lucreze cu maximă discreţie în Comisia de cod electoral, aşa că şedinţele se
vor ţine cu uşile închise. Adică fără presă @ Am cam aflat, din şuşoteli prin
culise, de ce nu avem autostrada Comarnic-Braşov: nu ne-o putem permite!
Costă prea mult! E ca şi cum ne-am dori un Rolls Royce când n-avem bani
decât de o Dacie. Şi nici aia nouă… @ Lumea se întreabă, pe bună dreptate de
ce, dacă preţul barilului de petrol a scăzut la jumătate, nu se întâmplă acelaşi
lucru şi la pompă! Simplu: pentru că în costurile unui litru de benzină, ţiţeiul
propriu-zis reprezintă doar vreo 20%. Restul sunt taxe, accize şi taxe la accize
puse de stat! @ Elena Udrea „îşi asumă” relaţia cu Alina Bica. Şi ce dacă?
@ Zegrean e tot mai ferm şi mai indiferent la complicaţiile internaţionale: “Pe
noi ne interesează doar să fie respectate drepturile fundamentale ale cetăţea-
nului”. (E vorba despre Legea Big Brother). Restul nu mai e treaba Curţii Con-
stituţionale @ Înainte să plece la Bruxelles, Iohannis a transmis un semnal spre
Uniune: aprofundarea integrării europene este o prioritate a mandatului meu!
@ Ponta e pus pe iniţiat acorduri politice. Următorul său obiectiv e Cultura
@ Marius Tudose, nou preşedinte al CSM, pare căzut din pom când afirmă că
instituţia pe care o conduce (şi căreia nu-i cunoaşte atribuţiile) ar trebui să aibă
un cuvânt de spus înainte de promulgarea legii securităţii cibernetice. Singurul
cuvânt ar fi: parol! @ Insesisabilul ministru al Sănătăţii, Bănicioiu, anunţă că
din aprilie Spitalul Universitar va avea cel mai modern bloc operator din Româ-
nia @ Iată şi un gest la care nu ne aşteptam din partea lui Iohannis: să reclame
la CNA nişte posturi TV care l-au criticat @ Gurile rele din presă pretind că
Viorel Hrebenciuc ar fi început să-şi toarne colegii din PSD pe subiectul fi-
nanţării campaniei electorale a lui Geoană, pe care a condus-o @ Prudent,
Ponta nu-şi asumă răspunderea pe legea Big Brother. O lasă în seama parla-
mentului… @ Şefa Serviciului de Resurse Umane de la Primăria lui Onţanu a
fost reţinută pentru o şpagă de 11.000 euro @ Probleme are şi şeful de partid
al lui Onţanu, Gabriel Oprea, a cărui consilieră şi un secretar general adjunct
din minister sunt acuzaţi de trafic de date secrete @ Realist, venerabilul Quintus
nu crede că următorul Guvern va fi liberal. Ştie că n-are cu cine să-l facă…
@ Noul ministru al Culturii şi-a lansat mandatul la festivitatea de sărbătorire
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a Zilei Naţionale a Culturii, cu o alocuţiune polemică în care a subliniat idea
că nu se poate face cultură fără bani. Cum credeau unii dintre predecesorii săi
@ Din 2007, de la intrarea în Uniune, PIB-ul pe cap de român a crescut cu mai
mult de 10%! @ Curg acuzaţiile de trafic de influenţă la adresa “tânărului
mafiot” Chiuariu. Paltin Sturdza, cel cu pădurile din Bacău, l-a reclamat că
i-ar mai fi cerut 3 milioane de euro ca să nu ştiu ce… @ Pupincurismul româ-
nesc în acţiune: Klaus Johannis a fost distins cu un premiu pentru calităţile…
literare ale lucrării sale “Pas cu pas”, de către o organizaţie care i-a alăturat,
pe podium, pe fiica unui prefect de Mehedinţi! @ Descoperire senzaţională a
presei tabloide: doamna Nuland a venit la Bucureşti îmbrăcată cu acelaşi sacou
cu picăţele pe care l-a purtat şi la vizita de anul trecut! Precedenta observaţie
senzaţională s-a referit la pantofii cu găuri în talpă ai lui Jeffrey Franks, de la
FMI! @ Luat de valul reţelelor de socializare, Victor Ponta n-a mai putut
să-şi felicite nevasta de ziua sa altfel decât pe Facebook! @ Decanul Baroului
Bucureşti, Ion Ilie Iordăchescu s-a înscris în PNL. Gurile rele zic că vrea să
devină ministru al Justiţiei… @ Şocul săptămânii l-a constituit explozia cur-
sului francului elveţian! Zeci de mii de clienţi ai băncilor s-au trezit în situaţia
ca, în timp ce achiziţiile lor (case sau maşini) şi-au scăzut valoarea la jumătate,
creditele pe care trebuie să le plătească s-au dublat. Disperaţi, cer ajutorul Gu-
vernului @ Care guvern n-a avut curajul să facă ceea ce a făcut Orban în Un-
garia, iar acum se milogeşte pe la bănci să găsească o soluţie @ Întâlnirile
ministrului de Finanţe cu guvernatorul BNR n-au adus nici o clarificare. BNR
nu doreşte să sacrifice băncile @ Cazanciuc e optimist: crede că raportul MCV
pe 2014 va fi unul bun. Dar nu suficient ca să se ridice monitorizarea @ În
timp ce în 2014 România a avut cea mai mică inflaţie din ultimii 25 de ani,
procentul este, totuşi, cel mai mare între ţările europene @ Măicuţele, călugării
şi bigoţii de toate soiurile nici nu vor să audă de cardul de sănătate, pe motiv
că citit pe dos înseamnă “DRAC”! @ Oprescu este îngrijorat de costurile de-
molării Cathedral Plaza: 15 – 20 milioane de euro! @ Curtea Constituţională
încurcă socotelile Înaltei Curţi: confiscarea extinsă este posibilă doar pentru
bunuri dobândite după 2012! Deci nu retroactiv, cum au început să o aplice in-
stanţele în procese controversate, precum dosarul ICA @ Ponta l-a numit pe
Bogdan Stanoevici secretar de stat la Ministerul Culturii, după ce l-a dat afară
din funcţia de ministru pentru românii din străinătate, după alegerile din dias-
pora @ Cursa TAROM de Amman i-a lăsat baltă pe călătorii pe care trebuia
să-i aducă acasă pentru că echipajul depăşise timpul de lucru şi avionul s-a în-
tors gol acasă! @ Ponta a dezvăluit motivul pentru care-i poartă pică Geoană:
pentru că nu l-a numit ministru de Externe, deşi îl susţineau americanii @ Cât
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despre Băsescu, acesta se dovedeşte un client “cusurgiu”: i s-au oferit şapte
case de la RAPPS şi nu i-a plăcut niciuna. Dacă nu se grăbeşte, se vând şi cele
care mai sunt @ Procurorii spun că Hrebenciuc ar fi recunoscut doar o parte
din acuzaţiile care i-au fost aduse. Ar fi fost culmea să le recunoască pe toate… 

Săptămâna 3
(19 - 25 ianuarie 2015)

@ Manifestările prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la revenirea în ţară a
principesei Margareta au oferit un tablou complet, de la un dejun festiv la
Palatul CEC până la concertul omagial de la Ateneu. Dacă pe răbojul regal
sunt încă proaspete amintirile urmăririi convoiului regal pe autostradă şi in-
terzicerea debarcării pe Otopeni, s-au estompat complet cele legate de vizita
lui Iliescu la Versoix şi de repunerea în posesia Peleşului de către Năstase…
@ Fac vâlvă, ca un bestseller, stenogramele convorbirilor lui Hrebenciuc în
dosarul Retrocedărilor, puse la dispoziţia anumitor mijloace media de către

Sati ra ucide
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DNA, în care acesta descrie învăţăturile sale către Năstase – care pot fi reale
sau simple fabulaţii, şi nu aduc nici o clarificare cazului în sine @ În “dosarul”
Francului Elveţian, Banca Naţională e pe post de apă sfinţită. Adică fără nici
o răspundere pentru faptul că băncile au avut toată libertatea din partea insti-
tuţiei isărene să dea credite în diferite valute într-o economie în care “rege” ar
fi trebuit să fie leul @ Descinderi ale DNA în Timiş, pe la funcţionari şi şefi
de poliţie, suspectaţi de a fi făcut înţelegeri politice la alegeri @ A murit Chris-
tine Valmy, autoproclamată “regina cosmeticelor” – unul dintre primii români
întorşi în ţară să facă afaceri după Revoluţie @ Vânzările Dacia au crescut anul
trecut cu 19%, trecând de jumătate de milion de unităţi @ Elena Udrea nu
înţelege de ce se tot vorbeşte despre ea cu apropouri penale, în timp ce alţi
politicieni de acelaşi “calibru” nu sunt pomeniţi… @ “Eu sunt singurul politi-
cian de opoziţie” – zice ea. Restul sunt toţi la putere @ “Cercul” se strânge în
jurul lui Băsescu: din cele 7 imobile care i-au fost propuse ca să primească
locuinţă de la stat, au mai rămas doar 5, cele mai bune fiind repartizate sau
puse în vânzare @ Judecătoarea Costiniu a decis reluarea cercetărilor în dosarul
“Duicu” pe motiv că DNA l-a făcut prost. Veritabil afront la adresa unei insti-
tuţii lăudate la Bruxelles @ Klaus Johannis a refuzat propunerea de a fi făcut
cetăţean de onoare a Sibiului. Pentru simplul motiv că este cetăţean @ Vizita
pe care urma să o facă preşedintele la Chişinău a fost amânată sine die deoarece
în Moldova forţele politice n-au ajuns la un acord pentru formarea guvernului
@ La concertul festiv al Regalităţii de la Ateneu a participat şi Victor Ponta cu
soţia. Este unul dintre motivele pentru care europarlamentara Daciana are
atâtea absenţe la reuniunile oficiale de la Bruxelles şi Strasbourg @ Ponta
întinde o mână prietenească PNL-ului pe care-l invită la discuţii pe cele cinci
teme fundamentale ale momentului @ Primele concluzii ale anchetei asupra
tragediei din Apuseni arată că aparatul de zbor nu a avut probleme tehnice.
Rămân, desigur, erorile umane… @ Antonescu a rămas şi fără ultima funcţie
pe care o mai avea: aceea de preşedinte al Comisiei de Revizuire a Constituţiei.
Era obositoare: şedinţele începeau prea de dimineaţă @ Fostul premier Stolojan
a fost jefuit, fiindu-i spartă casa de două ori. Ultima dată i-a dispărut doar o
sticlă de coniac. Scade nivelul de trai… @ O arestare spectaculoasă a procuro-
rilor DNA: un fost secretar de stat la Ministerul Justiţiei – Ovidiu Puţura, acuzat
de dare de mită şi trafic de influenţă @ Johannis a mai numit un consilier prezi-
denţial – pe Laurenţiu Mihai Ştefan (fost angajat la Ambasada americană)
@ După ce, de dimineaţă, a anunţat că face o vizită-fulger la Chişinău, după-
amiază Ponta s-a răzgândit şi a anulat-o @ Şi inspectorul şef al IPJ Timiş a
fost reţinut pentru 24 de ore, împotriva sa declanşându-se o acţiune penală
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@ Alina Gorghiu face o declaraţie imprudentă: PNL nu va primi parlamentari
de la alte partide! Păi cu cine mai vor atunci să dea jos PSD-ul? Cu ce au? Să
fim serioşi! @ Parlamentarii din Comisia Juridică a Camerei sunt dezorientaţi:
au nu mai puţin de patru proiecte privind insolvenţa persoanelor fizice. Pe care
să-l discute? @ Guvernul e hotărât să dea legea prin care indivizii pot fi pro-
tejaţi de executare silită. Evident, de către bănci @ Supărat că nu i s-au mai
dat acţiunile promise la Portul Constanţa, Mazăre e de părere că Ponta ar trebui
să-şi dea demisia de la conducerea PSD @ Dacă Alina Gorghiu a ajuns co-
preşedinte, e nevoie de un alt purtător de cuvânt al PNL. Şi cum Orban nu a
fost luat în consideraţie, se pare că funcţia o va primi Ionuţ Stroe @ Curtea
Constituţională a motivat decizia în cazul Ordonanţei Traseiştilor: a fost dată
pentru a permite constituirea unei noi majorităţi politice @ Cursul francului
elveţian a scăzut puţin după mai multe zile de creştere necontrolată @ PNL îl
hărţuieşte pe Ponta: i-a făcut plângere penală pentru că n-a organizat alegeri
pentru şefia CJ Cluj. Unde şeful liberal a fost arestat pentru acte de corupţie
@ În prima sa declaraţie de avere ca preşedinte, Klaus Johannis a demonstrat
că e om gospodar şi că averea i-a crescut cu 26.000 lei. E bine să şti să-ţi pui
singur gresie în baie @ Traian Băsescu a fost invitat “oficial” la congresul PMP
din 8 februarie @ Dacă nu-şi prea bate capul cu starea drumurilor, CNADNR
se ocupă intens de strângerea banilor pentru rovinietă şi a înfiinţat noi 15 puncte
fixe de control @ Ghiţă a găsit nume pentru noul său partid: Progres România!
Restul e floare la ureche @ Şi ca să se poată dedica deplin acestuia, e hotărât
să-şi vândă acţiunile de la România TV. Unui prieten pe care l-a mai împru-
mutat cu câteva zeci de milioane de euro @ Decizie-surpriză a justiţiei: un tri-
bunal din Buzău a decis că un client al băncilor îşi va plăti creditul la cursul
din 2007 al francului elveţian @ Primul eveniment deosebit al zilei l-a consti-
tuit reţinerea pentru 24 de ore a fostului ministru de Interne din cabinetul
Tăriceanu, Cristian David, pentru o mită de 500.000 euro luată pe vremea când
era ministru. A călcat pe urmele lui tata-socru, Vlasov, dar pentru o sumă mai
mică (Vlasov ceruse 1 milion din care primise doar 200.000 euro!) @ Al doilea
– decizia mult aşteptată a Înaltei Curţi, referitoare la incompatibilitatea lui
Iohannis. După o matură chibzuinţă (le-a luat vreo 6 luni ca să se hotărască!),
judecătorii au decis că nu a fost vorba despre aşa ceva. Ar fi fost mult mai cred-
ibili dacă o făceau înainte de alegeri… @ A fost reţinut şi fostul secretar de
stat de la Justiţie, Ovidiu Puţura. Interceptările arată un individ profund abuziv
care a făcut din funcţia de magistrat o sursă de foloase neavenite şi nu doar.
Este al doilea secretar de stat de la Justiţie care suportă rigorile legii – după
Alina Bica. Pepinieră de infractori – s-ar putea spune… @ De la ANAF
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procurorii au ridicat un funcţionar de la “marii contribuabili” care se alesese
cu un milion de euro manipulând conturi fără ştirea titularilor @ Predoiu, pre-
mierul “guvernului fantomă” liberal, a prezentat stadiul elaborării planului de
guvernare. În caz că… @ Guvernul încearcă să-şi împingă în faţă electo-rata,
mărind pragul de venit de la 2.000 la 3.000 de lei. Nu prea reuşeşte, însă
@ Încolţit de foştii săi colegi care-i vor scaunul de preşedinte al Senatului,
Tăriceanu trebuie să facă faţă şi suspiciunilor legate de faptul că David se
aciuise la cabinetul său, ca consilier… @ Dacă a văzut că opoziţia nu vrea di-
alog pe Codul Fiscal şi pe Masterplan, Ponta a hotărât să le adopte… @ Multă
vorbărie pe tema creditelor în franci elveţieni şi nici o decizie. BNR-ul ţine cu
bancherii – pe care-i vede deja falimentari – iar Guvernul nu vrea să forţeze
nota. Datornicii continuă să spere că ceva trebuie făcut @ CCR a declarat
neconstituţională Legea Securităţii Cibernetice în întregul său. Ai impresia că
au lucrat-o repetenţii de la Drept @ Adrian Sârbu a luat în propriile mâini con-
ducerea Media Pro. Fosta şefă, Roxana Grigoruţă, fiind arestată @ Traian
Băsescu este cercetat în şapte dosare penale, care au fost suspendate pe pe-
rioada mandatului prezidenţial @ Să nu-ţi vină să crezi: conturile Ministerului
Finanţelor au fost blocate de fraţii Micula pentru o datorie de 80 milioane euro.
Când are de dat, statul nu se grăbeşte @ După ce Iohannis a scăpat de acuzaţia
de incompatibilitate, iată că scapă şi Băsescu de dosarul “Flota”. “Prejudiciul
nu există” – au concluzionat procurorii care au confundat, probabil, prejudiciul
cu flota @ Nici o supărare pentru “suporterii” fostului preşedinte: rămân în pi-
cioare alte cinci dosare şi dacă nici casa din Mihăileanu nu există, atunci nimic
nu mai există! @ În serialul DNA a intrat şi Curtea Constituţională: investigatul
zilei este Toni Greblă, adus la audieri sub acuzaţia de trafic de influenţă şi ac-
tivităţi neconforme cu statutul. Din primele comunicări reiese că ar fi primit
mită două rochii şi nişte capsatoare şi că ar fi crescut – ilegal – şapte struţi
@ În dosarul său mai sunt cercetaţi un fin de etnie romă şi un general mason
@ Întreaga echipă din dosarul Retrocedărilor, în frunte cu Hrebenciuc, Adam
şi Chiuariu a fost trimisă în judecată. Au fost trimişi chiar şi unii pentru care
nu existau probe că ar fi comis vreo ilegalitate şi care au fost, într-un fel, vic-
time ale presiunilor, precum Adam Crăciunescu. Dar dacă-i bal, bal să fie
@ După ce a fost reţinut pentru 24 ore, Cristian David, fostul ministru de In-
terne şi-a prelungit şederea la hotelul DNA din Rahova pentru 30 de zile. Va
sta, probabil, în celula în care a stat şi socrul său, Mihail Vlasov, pentru o mită
în numerar mai mică decât a sa… @ Consiliul Concurenţei a amendat LPF cu
185.000 lei pentru nişte neregularităţi legate de transmiterea meciurilor de fot-
bal la TV. Mitică Dragomir e bucuros: nu se întâmpla aşa ceva pe vremea lui.
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E vorba de amenzi, pentru că faptele de atunci datează @ Noul Cod Fiscal
prevede o supraimpozitare a imobilelor dărăpănate. Până la valoarea lor, după
care statul le poate prelua şi demola @ Iulian Iancu, fost secretar de stat la
Energie, este şi el cercetat într-un dosar privind fonduri electorale @ Partidul
Mişcarea Populară are de să fie mândru: reprezentantul său, Sigfried Mureşan
a fost numit purtător de cuvânt al PPE! Când te gândeşti că putea fi EBA, care
i-a cedat acestuia locul său… @ Strâns cu uşa, fostul ministru al Telecomuni-
caţiilor dă în primire pe toată lumea. Inclusiv pe Boc, căruia spune că i-ar fi
dat personal vreo 300.000 euro din şpaga de la Microsoft, pentru campania
electorală. Bineînţeles că Boc neagă cu hotărâre! @ Ca să le mai îndulcească
suferinţele post-remaniere şi să nu le vină alte idei, Ponta i-a numit pe Cor-
lăţean şi Costoiu “consilieri onorifici”. Calitate în care tot ceea ce au de făcut
e să stea cuminţi în banca lor. Parlamentară @ 17 foşti angajaţi ai TVR care
au dat în judecată instituţia au câştigat şi vor trebui să fie reîncadraţi @ S-auzi
şi să nu crezi: într-un sondaj ruşii au spus că ar vrea să fie conduşi de un preşe-
dinte precum Iohannis. Cât dau să-l transferăm, ca la fotbal? @ Iohannis îşi
doreşte un guvern PNL aşa cum o adolescentă îşi doreşte să o iubească Brad
Pitt. Dorinţa e dorinţă, iar putirinţa e cu totul altceva @ A murit regale Abdullah
al Arabiei Saudite. Este omagiat de liderii care au văzut în el un soi de demo-
crat. Din interes @ Ponta consideră că Iohannis poate merge cu încredere pe
programul USL care a fost, în mare măsură, liberal @ Geaba spune Tony Gre-
blă că n-a participat la constituirea nici unui grup infracţional: îl dau de gol
struţii şi capsatoarele. Corupţie zoologică-birocratică de înalt nivel @ Anul
trecut, Consiliul Concurenţei a dat amenzi de 40 milioane euro. Nu ni se spune
şi cât s-a încasat din acestea @ Dat afară din PNL, Chiuariu stă pe gânduri
dacă să-şi dea demisia din Senat. Doar pentru o şpagă de 3 milioane? @ Adrian
Vasilescu ar fi avertizat asupra creditelor în franci francezi, dar nimeni nu l-a
luat în serios. Cum se întâmplă în general cu avertismentele BNR, care se dau
ori prea devreme, ori prea târziu @ Prins cu ocaua mică, Paltin Sturdza, falsul
moştenitor al celor 40.000 ha de pădure, a renunţat în scris la ele. Ca renunţarea
să devină efectivă, trebuie ca justiţia să anuleze sentinţa dată de judecătorii
şpăgari, pentru ca suprafaţa să poată fi “retrocedată” statului @ SRI îşi permite
un lucru incalificabil: să ameninţe Curtea Constituţională în urma respingerii
legii Big Brother, comandată de americani. Cu pistolul dnei Nuland la tâmplă,
Maior dă din colţ în colţ @ Pentru că au fost băieţi cuminţi şi au cooperat cu
anchetatorii, Gabriel Sandu şi Dumitru Nicolae – NIRO primesc permisie la
domiciliu @ Ponta ne linişteşte din nou, ca să ne convingă că nu e nevoie de
alt guvern: în 2015 şi 2016 nu va fi nevoie să se introducă alte taxe şi impozite.
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Mergem pe ce avem! @ Cei care nu ştiau că în PSD e libertate de expresie,
sunt avertizaţi de către Zgonea că Mazăre – spre deosebire de Geoană şi
Vanghelie – nu va fi dat afară pentru criticile aduse lui Ponta @ Deşi nu vom
avea o sală pe măsură, România va organiza Campionatele Europene de Gim-
nastică din 2017. Oprescu este convins că se poate face o minune @ Americanii
au descoperit ceea ce noi ştiam de cel puţin două milenii: că ţuica de prune
este un veritabil medicament, cu care se pot trata afecţiuni ale inimii, stoma-
cului şi bilei. Fără reţetă! @ Ziua Unirii s-a sărbătorit la Iaşi, cu preşedintele
şi premierul prinşi în aceeaşi horă. A lipsit Ludovic Orban, care s-a dat peste
cap ca să ajungă acolo, cu maşina @ S-auzi şi să nu crezi: la mitingul debito-
rilor în franci elveţieni s-a scandat “Jos Isărescu” şi s-a cerut demisia guver-
natorului BNR. A sunat ca fluieratul în biserică! 

Pactul  pentru coabi tare

Accesând adresa   http://www.editura-aleg.ro/
biblioteca Fundaţiei AlegRO vă stă la dispoziţie 24 de ore 

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

Pentru achiziţionarea ediţiilor tipărite ne puteţi  contacta
la tel. 0724 239 358



şaptezile / 23

Săptămâna 4
(26 - 31 ianuarie 2015)

@ Augustin Zegrean, şeful CC, despre care unii spuneau că are aceleaşi vederi
ca şi Băsescu, referindu-se însă la strabism, face cunoscut faptul că se va lua
o hotărâre în cazul Greblă în cursul zilei de luni @ Băsescu a reclamat la gu-
vern că nu i se dă casă şi a ameninţat chiar cu tribunalul. Numai că “fostul” nu
vrea casă, ci palat, şi unul pe măsura celor două mandate – nu ca pârliţii de
Iliescu şi Constantinescu care s-au mulţumit, unul cu casa proprie şi celălalt
cu o amărâtă de locuinţă… @ Dacă torni - ieşi! Dacă nu, rămâi în arest la Ra-
hova, nu la domiciliu, ca “ciripitorii”. Viorel Hrebenciuc rămâne în condiţii de
austeritate până când îi va veni mintea la cap @ În schimb, Sandu a mers acasă!
E drept că ar fi turnat-o şi pe maică-sa, numai să scape. A fost floare la ureche
să-i dea în primire pe Boc, Videanu şi Blaga! @ O scrisoare pierdută: Ponta
zice că n-a văzut scrisoarea de la FMI în care se exprimă “profunda îngrijorare”
faţă de legea falimentului personal @ Altă belea pe capul lui Vântu: are con-
turile blocate, după ce s-a ales cu un nou dosar penal @ Elena Udrea este cea
mai revoltată de acţiunea turnătorilor din dosarul Microsoft: “Este grav că s-a
ajuns să fii liber după ce spui orice despre oricine!” Ei, nu chiar orice, şi nici
despre oricine… @ Ponta îl face pe Orban “bufon”! Acesta s-ar fi sesizat că
premierul s-a oprit pe drum ca să fotografieze maşina sa răsturnată. Ce e
amuzant în chestia asta? @ Johannis a vizitat arhiva CNSAS de la Popeşti-
Leordeni şi a reînnoit ideea necesităţii unui Muzeu al Comunismului. Poate
mai degrabă un memorial… @ Declaraţia a fost făcută taman în ziua în care
se împlineau 92 de ani de la trecerea “în nefiinţă” a lui Ceauşescu @ Potrivit
lui Ioan Rus, Iliescu s-a născut odată cu comunismul, iar Ghiţă odată cu capi-
talismul (citat aproximativ). El este, ca de obicei, “între” @ Ponta îl defineşte
pe preşedinte: dacă precedentul era un “preşedinte-jucător”, actualul vrea să
fie un “preşedinte-moderator”. Între el şi PNL… @ Ca să vezi: Hidroelectrica
– cea aflată nu demult în insolvenţă, este cea mai profitabilă companie a statului
– un profit de 1,2 miliarde dolari anul trecut! @ EleneiUdrea i se pare ciudat
faptul că după eliberarea lui Sandu presa tace mâlc! Păi, ce să mai spună: a
spus el tot! @ Blaga îl contrazice pe Iohannis şi spune că nu s-a discutat nimic
în PNL despre un viitor guvern. S-o fi discutat fără el… @ Armata e hotărâtă
să-şi facă echipă de fotbal, pentru că marca - Steaua - o are deja. Vă daţi seama
ce audienţă ar avea un meci Steaua-FCSB? @ Europa sărbătoreşte Ziua Pro-
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tecţiei Datelor. De propriile guverne... @ Ilie Sârbu e, în continuare, mândru
de ginerele său: încă, nici un alt pesedist nu s-a ridicat la nivelul lui. Ca să-l
poată înlocui… @ Vântu s-a trezit cu conturile confiscate pentru un nou dosar
în care procurorii anchetează modul în care a achiziţionat o campanie de asi-
gurări. Care, însă, nu l-a putut asigura de urmări… @ Democraţie mare în
PSD: Biroul Permanent Naţional a “aprobat” delegaţia şi mandatul pentru con-
sultările de la Cotroceni pe tema sistemului de vot @ Reprezentanţii FMI vor
discuta cu Isărescu pe tema Legii Insolvenţei, de care nu vor să audă…
@ Ponta joacă tare: îşi avertizează colegii că dacă nu vor reformă în justiţie,
prin modificarea statutului partidului, să-şi caute alt lider. Unii nu cred că nu
e drept că doar primarii şi şefii de CJ care sunt anchetaţi să se suspende din
partid, înaintea unei hotărâri judecătoreşti… @ Alleria Management, acţionarul
principal al MEDIAFAX a intrat în insolvenţă. Acţionar majoritar este tot
Adrian Sârbu @ Toni Greblă intră în concediu şi nu-şi dă demisia, pentru că
este convins că este nevinovat şi nici una dintre acuzaţii nu va putea fi probată
@ Regele Mihai se judecă cu Ministerul Mediului pentru o compensaţie fi-
nanciară de un milion de lei @ A murit Demis Roussos, marele cântăreţ, care
ne lasă moştenire o fostă nevastă stabilită în România @ Elena Udrea este re-
voltată că PMP-ul nu a fost invitat la consultările de la Cotroceni pe tema legii
electorale. Motivul este, probabil, acela că opţiunile “Mişcării Populare” sunt
binecunoscute: 300 de parlamentari într-o garsonieră… @ „Bomba zilei”:
demisia lui Maior! Abia ce fusese confirmat în funcţie de Iohannis (după ce
îşi înaintase demisia lui Băsescu!) pe George Maior îl lasă nervii şi demi-
sionează, nerezistând presiunilor “Marelui Frate” şi opoziţiei ferme a Curţii
Constituţionale şi a societăţii civile @ Oricum, cariera sa fusese plănuită altfel
decât ca umil slujbaş la serviciul secret intern… @ Ambele servicii se află
acum, decapitate, la mâna sorţii: cum şi între cine vor fi împărţite? @ Oricum,
ultima lovitură dată de SRI a putut fi lesne descifrată: încăpăţânata Curte Con-
stituţională a fost atacată la “veriga slabă” – Greblă, crescătorul de struţi
@ Este o lecţie pentru cei care vor continua să bage capul în nisip când li se
transmit ordine ce n-ar trebui comentate. Aviz amatorilor… @ În aceeaşi zi
i-a fost tăiată şi lui Voiculescu ultima speranţă: recursul în casaţie. Nu-i mai
rămâne decât CEDO, când va da Dumnezeu @ Ultimul – dar nu cel de pe urmă
– membru al “lotului Grivco” a primit şi el sentinţa definitivă: Codruţ Sereş,
patru ani şi opt luni închisoare pentru… subminarea economiei naţionale! Care
economie naţională? Pardon: incadrarea a fost schimbata pe ultimii “metri’ in
“tradare”@ Ponta i-a cerut ministrului Justiţiei să se uite cu puţină atenţie pe
decizia de clasare a dosarului “Flota”. Ceva pare în neregulă acolo: conform
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procurorilor de acum, Băsescu aproape că ar trebui decorat! @ O ofertă care
nu poate fi refuzată: Guvernul i-a oferit lui Băsescu casa în care stă Mioara
Roman. Probabil că tot el va trebui să o evacueze pe nevasta fostului său şef…
@ Halep s-a oprit în sferturi la Melbourne. Nu e încă de Grand Şlem… @ Cre-
dem că ruşii ar trebui să ne fie recunoscători pentru modul responsabil în care
veghem ca embargoul lor pe produsele alimentare din UE să fie respectat. Era
cât pe ce să exportăm câte ceva, via Turcia, prin reţeaua Şova-Iancu... @ Încet-
încet prinde viaţă principiul din “Ferma animalelor” a lui Orwell: “patru pi-
cioare – bun, două picioare – rău!” Asta vizavi de americani şi ruşi @ Apare
oarecum ironic (are şi istoria ironiile ei) ca mesajul transmis în amintirea vic-
timelor Holocaustului să fie lansat de un neamţ, dintre cei care au fost supuşi
chiar ei unui holocaust asemănător în stepele Rusiei… @ Negociator până în
măduva oaselor, Viorel Hrebenciuc ar fi încercat să cadă la înţelegere cu an-
chetatorii de la DNA, pe clasicul principiu “îmi dai – îţi dau”. Acelaşi practicat
în relaţia cu Paltin-Sturdza @ Episodul “Greblă” are, se pare, legătură cu o a-
numită lipsă de entuziasm a unora dintre liderii social-democraţi din Gorj, cu
prilejul alegerilor prezidenţiale. Este o “pisică” arătată celorlalţi “separatişti”
care ar fi negociat cu Vanghelie @ Se zvoneşte – în genul zvonurilor care se
adeveresc cu regularitate – că pe joi se va da mandat pentru Toni Greblă şi că
vineri va fi adus la DNA pentru declaraţii. Chiar dacă e în concediu... @ Dele-
gaţia FMI a ajuns la Bucureşti şi a început discuţiile cu partenerii români.
Obiectivele principale ale discuţiilor sunt situaţia creditelor în franci elveţieni
şi legea falimentului personal @ Mare show publicistic generează declaraţiile
ministrului Sandu date la DNA, care clarifică schema finanţării campaniilor
electorale ale PDL din şpăgi guvernamentale. Dacă 10% din ce spune Sandu e
adevărat, atunci poate arunca în aer întregul sistem politic românesc @ Pe
Băsescu îl anchetează acum şi Parchetul Militar: pentru plângerea făcută de
senatorul Ghişe care a fost evacuat cu brutalitate de sepepiştii preşedintelui de
la o manifestare oficială de la Cotroceni @ Valuri face şi demisia directorului
SRI, George Maior. Se fac speculaţii intense asupra uşurinţei cu care Iohannis
ia aprobat-o, după ce-l confirmase cu vreo două zile în urmă @ La DNA s-au
prezentat şi fiul şi fosta nevastă a lui Dorin Cocoş, ca să lămurească de ce i-au
făcut cadou Alinei Bica terenul de la Snagov @ România a fost condamnată
de CEDO pentru nesoluţionarea dosarului Revoluţiei să plătească 832.500 euro
către 81 de persoane @ Victor Ponta regretă demisia naşului Maior @ Se
aşteaptă cu emoţie Raportul MCV pentru România. Nimeni nu-şi mai face
iluzii că ar rezolva problema intrării în spaţiul Schengen @ Politicienii se tem
că SRI-ul ar putea să reintre sub control… politic! @ Şedinţele CNA vor putea
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fi urmărite în direct, pe site-ul instituţiei. Nu este sigur că se vor auzi şi co-
mentariile private ale doamnei Laura Georgescu @ Iohannis a participat la fes-
tivitatea de aniversare a 25 de ani de la crearea Grupului pentru Dialog Social.
O, tempora! @ Motivaţie CCR: Legea Securităţii Cibernetice (Big Brother!)
încalcă viaţa privată şi secretul corespondenţei! @ Tot Curtea observă că la
data soluţionării cauzei, nu există la nivelul UE un act normativ în vigoare
referitor la securitatea cibernetică @ Se pare că punem prea multă presiune
asupra Simonei Halep, de la care aşteptam performanţa la care era nu are încă
acces. Are doar 22 de ani şi mai are de învăţat. Şi de jucat cu adversare puter-
nice, de genul celor prezente în semifinalele de la Moulbourne… @ Poliţia a
declanşat o acţiune de amploare făcând percheziţii într-un dosar de evaziune
cu medicamente @ Oprescu a fost la Viena, unde a participat la Conferinţa
Contributorilor la Platforma Urbană pentru Regiunea Dunării @ Primele in-
formaţii referitoare la raportul MCV, indică deja fruntaşii (DNA şi ANI) şi co-
daşii (Parlamentul). În rest, aceleaşi probleme @ Gabriel Oprea regretă demisia
lui Maior, “cel mai bun director”… din ultimii 8 ani! @ La discuţiile cu dele-
gaţiile partidelor (n-au fost invitate PMP şi PPDD!) de la Cotroceni s-au ciocnit
aceleaşi idei: PNL vrea unicameral, dar PSD două camere mai mici! @ Stelică,
omul providenţial al retrocedărilor de la ANRP a venit la DNA ca să mai dea
nişte relaţii. Omul a fost cât se poate de cooperant – dovadă că n-a poposit la
Rahova nici măcar o noapte @ Gheţea, de la ARB, aruncă pisica moartă: con-
versia în lei a creditelor în franci ar putea fi declarată neconstituţională!
@ Blaga şi Gorghiu susţin cu tărie votul prin corespondenţă @ CSM l-a sus-
pendat pe judecătorul Puţura, cel care ameninţa să-şi calce cu maşina o colegă
neînţelegătoare @ Contrabanda cu ţigarete a bătut recordul ultimilor 4 ani, în-
registrând în 2014 un nivel mediu de 15,9%! @ Ponta declară că principalul
obiectiv al Guvernului pentru 2015 este reducerea TVA la toate produsele.
Anunţul le-a dat fiori reci pe şira spinării delegaţilor de la FMI! @ Cine nu
vrea CARD-DRAC de sănătate poate opta pentru o adeverinţă de asigurat, care
însă va trebui reînnoită la fiecare trei luni! @ Francul a scăzut pentru a treia zi
consecutiv – dovadă că nimic nu e bătut în cuie. Dacă până la urmă scade sub
nivelul din 2008? @ “Fondatorul” Eugen Tomac candidează la şefia PMP pen-
tru locul pe care-l lasă liber Udrea şi pe care nu vrea să-l ocupe Băsescu…
@ Bilanţul Ordonanţei Traseiştilor: 17,4% dintre primarii României au schim-
bat partidul! Nu toţi au făcut o afacere mai bună… @ Aglomeraţie mare, joi,
la DNA. Rând pe rând, nume sonore ale politicii şi afacerilor (combinaţie toxi-
că!) au bătut la uşa procurorilor hotărâte să-şi susţină nevinovăţia: Greblă, Alin
Cocoş, Alina Bica, dar şi Adriean Videanu şi – vedeta zilei – Elena Udrea
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@ Trebuie să recunoaştem că aceasta din urmă a fost cea mai aşteptată în-
trevedere de către o opinie publică excedată de incredibilul nivel al corupţiei
clasei politice. Dacă a fost vreo surpriză, aceea constă în faptul că blonda pro-
tejată a lui Traian Băsescu a fost lăsată să plece acasă după patru ore în care
şi-a citit dosarul @ Nu la fel de norocos a fost Adriean Videanu, pe care
procurorii au ţinut să-l aibă lângă ei măcar pentru 24 de ore @ La Elena Udrea
ar fi vorba de spălare de bani – ai soţului – despre care ea pretinde că nu ştia
că proveneau din şpăgi. Cocoş nu-i spunea de unde are banii. Îi era suficient
că-i avea @ BNR s-a îndurat şi a făcut publice datele legate de creditele în
franci elveţieni: peste 75.000 de persoane, cu un sold de 6,1 miliarde lei
@ Marian Oprişan se dă obiectiv, după o matură chibzuinţă: Adrian Năstase –
căruia-i făcea temenele când îi era şef – a fost condamnat “corect”! @ În vân-
zoleala asta de VIP-uri, aproape că trec neobservaţi “peştişorii” de genul şefului
Serviciului pentru Acţiuni Speciale din Poliţia Iaşi, directorul CFR Călători
Braşov sau inspectorul de la IPS Vrancea, audiaţi sau cercetaţi pentru diferite
infracţiuni @ Deşi nu părea, 2014 a fost un an bun pentru comercianţii de au-
tomobile: vânzările au crescut cu 21,5%! @ Preşedintele ne încredinţează un
secret de el ştiut: locul României este în spaţiul Schengen! @ Una rece, alta
caldă: George Maior a fost ales preşedinte! Al unei Academii de Ştiinţe Mili-
tare. Deşi (se pare!) nu are serviciul militar efectuat. Dar, probabil că se ţine
cont şi de portul epoleţilor pe sub haină! @ Alina Bica a revenit în faţa procuro-
rilor în legătură cu un caz în care este implicat Adriean Videanu @ Cu vizibil
regret, Rovana Plumb anunţă că 4,7 milioane de români trăiesc sub nivelul de
sărăcie relativă @ Primarul oraşului Baia de Aramă este cercetat în cazul
fraudelor de la APIA @ Criză în Partidul Conservator: vicepreşedintele Cris-
tiana Anghel a demisionat. Dar nu mai intră în greva foamei… @ Băsescu
şi-a publicat noua adresă de email. Ca să ştie şi procurorii unde-l găsesc în caz
că nu primeşte casă de la guvern @ Viitorul PSD se va hotărî în week-end la
Sinaia, unde se reunesc membrii Comitetului Executiv Naţional @ Iar s-au
scumpit carburanţii! Petroliştii spun că motivul îl constituie “întârirea” dolaru-
lui @ Ca să vezi potriveală: când ieşea Udrea de la DNA, intra Videanu!
@ Curat ghinion: faptul că se află sub control judiciar o va împiedica pe Elena
Udrea să petreacă Valentine’s Day (Ziua Îndrăgostiţilor) la Paris, după tradiţie.
Din nefericire, nici Alina Bica nu va fi disponibilă @ Rescrierea schemei de
cadenţare e o posibilă soluţie pentru criza francilor elveţieni – spune Isărescu
@ După ce s-a întors de la DNA, Elena Udrea s-a gândit bine şi a ajuns la con-
cluzia că nu are rost să aştepte până la congresul PMP şi s-a autosuspendat din
funcţia de preşedinte, lăsându-i locul “fondatorului” Tomac @ Alin Cocoş
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şi-a reîntregit familia în arest, fiind reţinut, după audierea de la DNA @ Vi-
cepremierul Gabriel Oprea e cu ochii pe vreme: a şi luat măsuri în vederea în-
tâmpinării Codului Galben anunţat de meteorologi @ A revenit la DNA pentru
audieri şi Dorin Cocoş @ Miliardarul Ioan Niculae s-a prezentat şi el la
DIICOT în dosarul unei presupuse mite pentru a nu i se pune sechestru pe
avere. Operaţiunea este legată tot de Alina Bica @ Băiat gentil, premierul i-a
felicitat pe europarlamentarii nominalizaţi la premiile The Parliament Maga-
zine, între care se numără şi Daciana Sârbu… @ Băncile au pierdut 20% din
procesele în care debitorii au invocat clauze abuzive @ Doi români răpiţi în
Nigeria au fost eliberaţi prin eforturile Ministerului de Externe - se laudă Bog-
dan Aurescu, care nu ne spune însă şi cât au costat eforturile...@ Videanu va
fi suspendat din PNL - promite Blaga @ Kojak/Codrin Ştefănescu a fost
“avansat” în funcţia de secretar general al PSD Bucureşti @ Ministrul Duşa
ne dă de ştire oridecâteori vorbeşte la telefon cu cineva. Ultima convorbire -
cu omologul său german @ Ponta anunţă că Consiliul Naţional va fi organizat
în martie şi că postul de preşedinte nu-i mai este rezervat lui Năstase @ Indis-
ciplinatul Cătălin Ivan e înlocuit de la şefia PSD Sector 1 cu silitorul Dan
Manolache @ Iohannis cel evlavios participă la toate slujbele religioase pe
care le prinde, nu doar la cele evanghelice. Ultima, cea de la Patriarhie, de săr-
bătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi @ Videanu, Bica, Dorin şi Alin Cocoş se prezintă
în faţa judecătorilor să afle dacă rămân sau li se dă drumul @ Obiectiv cum îl
ştim, Isărescu e de acord cu împărţirea poverii creşterii francului elveţian între
clienţi şi bănci. Frăţeşte: unii mai puţin (băncile), alţii mai mult (clienţii)
@ Altă bombă: Tender o toarnă pe Alina Bica căreia i-ar fi dat trei milioane de
euro ca să-i tergiverseze dosarul până la prescriere @ Elena Udrea a fost o ne-
vastă model: nu-şi verifica soţul nici dacă avea amantă! @ Vântu mai face şi
el o dezvăluire: Maior ar fi fost forţat să-şi dea demisia pentru că numele său
apărea în dosarul EADS! @ Bombe în serie: Elena Udrea a depus un denunţ
împotriva lui Florian Coldea, adjunctul de la SRI şi “omul” lui Băsescu. “Cocoş
se ducea mereu la SRI sâmbăta şi duminica, dar nu-mi spunea ce face acolo”
- spune ea @ Simona Halep a câştigat la Melbourne un titlu: cel de cea mai
bine îmbrăcată jucătoare! E şi asta ceva @ După o noapte de audieri, instanţa
a hotărât ca Videanu, Bica, Mihăilescu, Alin şi Dorin Cocoş rămân în arest
@ Vântul care a suflat violent în noaptea de vineri a făcut prăpăd prin unele
părţi din ţară: a rupt copaci, a zdrobit maşini şi a lăsat fără curent localităţi în-
tregi @ Iohannis a mâncat ciolan cu fasole la popota Batalionului 33 Vânători
de Munte, care urmează să plece în Afganistan ca să lupte pentru ţara lor
@ Udrea se laudă că  Kovesi a fost numită la DNA la insistenţele ei, când nu
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ştia cât de strânse sunt legăturile acesteia cu Coldea @ Blaga ne anunţă că
Videanu a demisionat din funcţia de preşedinte al PNL Bucureşti @ Deşi ni-
meni nu l-a întrebat, Atanasiu (liberalul cu polipi) spune că nici prin cap nu-i
trece să accepte funcţia de director al SRI @ Tata-socru Sârbu rămâne lider al
grupului PSD din Senat. La bine şi la rău... @ Sincronizarea denunţurilor celor
două prietene de la Paris – Udrea şi Bica – la adresa celui care a pus să fie fo-
tografiate la shoppingul de acum un an, i-a pus pe gânduri şi pe procurori @ Poliţia
a lansat cu duminica-n cap un val de 164 de percheziţii în 11 judeţe, pe urma unei
reţele evazoniste din care fac parte importante firme de construcţii şi de IT
@ PPMT şi-a ales un nou lider – Szilagy Zsolt @ De când e pensionar, Băsescu
nu-şi mai vede capul de treburi legate de nepoţi: a apărut deja al treilea – al Elenei
@ Zgonea constată cu sinceră amărăciune că deputaţii sunt văzuţi ca hoţi, corupţi
şi chiulangii. Definiţia este destul de exactă… @ Geoană şi Vanghelie şi-au lansat
noul Proiect Social Democrat, a cărui structură de forţă îi numără pe Oana
Niculescu Mizil, Cătălin Croitoru, Florentin Gust şi Valer Marian @ La eveniment
Vanghelie pune degetul pe rană: nu am avut în ultimii ani lideri de stânga! Dar
nici de dreapta @ La 100 milioane de euro este evaluată evaziunea cu TVA, în
care sunt implicate nume sonore ca ERBAŞU, UTI şi STRABAG @ În faţa
ameninţărilor liderilor PNL, că ar râvni la scaunul de preşedinte al Senatului,
Tăriceanu şi-a strâns oamenii ca să stabilească strategia pentru următoarea sesiune
parlamentară @ UDMR a aniversat 25 de ani de la crearea asociaţiei culturale cu
acest nume, pentru că nu figurează în registrele publice ca partid @ De la 1 fe-
bruarie intră în vigoare loteria bonurilor fiscale, dar ministerul n-a reuşit să sta-
bilească încă modul în care se acordă câştigurile.

Regulament de Ordine Internă



30 /  AMOS News

Săptămâna 5
(02 - 08 februarie 2015)

@ Săptămâna a început la fel cum s-a sfârşit: la cote explozive având ca epi-
centru DNA! @ Parchetul Anticorupţie s-a adresat Camerei Deputaţilor cerând
avizul pentru anchetarea Elenei Udrea şi a lui Ion Ariton, ambii miniştri în gu-
vernul Boc şi participanţi activi la organizarea Galei Bute @ O veritabilă ofen-
sivă au lansat procurorii în toată ţara pe numele unei acţiuni organizate de
sustragere de la plata TVA de către companii importante din construcţii şi IT
@ Rudel Obreja este “omul zilei” ca organizator al Galei Bute printr-o in-
ginerie fiscală: a primit sponsorizări masive de la Ministerul Turismului şi de
la mai multe firme de stat pe adresa unei firme private care-i aparţinea şi către
care tot el, ca şef al Federaţiei de Box, cedase exclusivitatea organizării Galei
@ 22 de ani de închisoare pentru un magistrat! Mircea Moldovan, judecătorul
care îl favorizase şi pe mogulul Adamescu a fost condamnat la cea mai mare
pedeapsă pe care a primit-o un împărţitor al dreptăţii! Alături de el, au fost
condamnaţi alţi patru magistraţi specializaţi în rezolvarea problemelor de in-
solvenţă contra şpagă. Şi Adamescu a fost condamnat la 4 ani şi 4 luni, la
Curtea de Apel @ Iohannis a avut o întâlnire la Cotroceni cu Tăriceanu şi
Zgonea împreună cu care a discutat despre priorităţile legislative @ Ce rost
are o percheziţie la patru ani de la producerea faptelor? – a întrebat retoric
Elena Udrea, după ce casa i-a fost percheziţionată în dosarul Gala Bute. Chiar
aşa? @ A trecut pe la DNA şi Ovidiu Tender, nu pentru a fi audiat, ci ca recla-
mant al furtului unui… avion, care-i aparţinea! @ Elena Udrea luptă din răs-
puteri pentru demnitatea sa, fiind convinsă că tot ce i se întâmplă reprezintă o
încercare de intimidare şi că se aşteaptă la orice. În aceste condiţii este chiar
mulţumită că se află sub supraveghere şi merge bucuroasă de două ori pe săp-
tămână la poliţie @ Miron Mitrea a demisionat din Camera Deputaţilor, re-
nunţând la funcţia de vicepreşedinte @ Preşedintele l-a primit, la Cotroceni,
pe însărcinatul cu afaceri al SUA, Dean Thompson, deşi vizita nu a fost
anunţată pe site-ul preşedinţiei @ DIICOT cerea aviz de urmărire penală şi
pentru Videanu şi Vosganian, în dosarul penal al lui Ion Niculae, care a primit
în mandatul acestora la “Economie” gaze mai ieftine pentru combinatele sale
@ Belele în serie pe capul Elenei Udrea: şi Nelu Iordache a depus un denunţ
la DNA împotriva ei @ Cătălin Dancu, avocatul lui Obreja, dă ca sigur faptul
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că va fi chemat şi “premierul” Predoiu să dea declaraţii la DNA @ La TVR se
vor efectua tăieri drastice ale bugetului, în special pentru colaboratori şi de-
plasări externe @ Până la urmă, Ludovic Orban a prins o funcţie de şef: al
grupului parlamantar al “noului PNL” la Cameră, unde are şi 11 adjuncţi!
@ Ponta le dă peste nas celor din opoziţie: anul trecut s-au dat cele mai puţine
ordonanţe de urgenţă din ultimii zece ani! @ Prima zi a săptămânii s-a încheiat
cu un breaking news: Adrian Sârbu, creatorul imperiului PRO şi patron al
MEDIAFAX, a fost luat de pe stradă de poliţişti şi dus cu mandat la Parchet!
@ Probabil că mogulul PRO ştia la ce să se aştepte din moment ce avea pregătit
un comunicat pe care l-a dat publicităţii când a fost reţinut, în care spune ce
mare manager mondial e el şi cât a câştigat statul român de pe urma taxelor
plătite. Procurorii, căpoşi, nu le văd însă decât pe cele neplătite @ Înlocuirea
lui Tăriceanu la conducerea Senatului s-a dovedit un vis prea frumos ca să fie
adevărat pentru PNL! Nu doar că n-au câştigat nici un post, dar au şi pierdut
vreo două @ Din destăinuirile Elenei Udrea: Ghiţă i-a ameninţat pe Maior şi
Coldea că-i împuşcă! Aoleu! @ Ponta dă asigurări că parlamentarii PSD vor
vota toate solicitările care ţin de fapte penale. Cu “da” sau “nu”… @ Alta
de-a Elenei Udrea: pe 15 decembrie, în plin scandal, s-a întâlnit cu şefii SRI şi
le-a spus verde în faţă că ştie de cei 500.000 de euro ceruţi lui Cocoş pentru
Ghiţă @ Vanghelie îl compătimeşte pe Sârbu: “Am dat mâna cu el, săracul,
nici nu avea chef să vorbeasă!” N-a avut chef nici la Parchet @ În plină an-
chetă, Sârbu le cere angajaţilor să-şi şteargă toate emailurile de pe calculatoare.
De parcă nu ştia că le copiau deja “băieţii”… @ Înţeleptul Vântu ne lămureşte:
“Nu vă bucuraţi de aceste arestări! La putere vor veni alţi corupţi!” Ştie el
ceva… @ Nici măcar prietena Cristina Trăilă nu o mai înghite pe Elena Udrea:
“Nu pot să admit că pozează în eroină!” @ Veste proastă pentru Becali: în timp
ce prietenul Copos se pregăteşte să iasă, el nu întruneşte condiţiile pentru eli-
berare condiţionată… @ Tăcerea de aproape o lună a lui Traian Băsescu are o
explicaţie cât se poate de simplă: “Îmi este tare bine în mijlocul familiei!” Ce
bine ne-ar fi fost şi nouă dacă-şi dădea seama de chestia asta mai devreme…
@ DNA cere aviz pentru arestarea lui Toni Greblă. Pe motiv de struţi? Nu!
Pentru favorizarea infractorului! @ Comisia Juridică a Camerei a dat aviz  pen-
tru ridicarea imunităţii parlamentare ale lui Vosganian şi Videanu. Procurorii
au acum cale liberă să-I întrebe de ce i-au dat lui Niculae gaze cu preţ redus
@  Abia deunăzi s-a trezit ANI să cerceteze averea Elenei Udrea. Până acum
genţile ei Vuitton n-au ridicat nici un semn de întrebare… @ Primii la con-
sumul de pâine – ultimii la consumul de carne! Ăştia sunt românii! @ Tender
a revenit la DNA ca să dea relaţii despre vânzătorul avionului care după ce a
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încasat banii, nu i-a mai livrat marfa. Şi nici bon fiscal nu i-a dat! @ Ministrul
Duşa continuă seria convorbirilor telefonice cu omologii săi. De data asta a
conversat cu ministrul Apărării din Canada @ Cele 24 de ore de reţinere a lui
Adrian Sârbu au expirat fără ca instanţa să se pronunţe asupra cererii DNA de
arestare pentru 29 sau 30 de zile! @ Zegrean ridică din umeri şi spune că nu
are ce face: colegul Greblă nu poate fi suspendat decât dacă este trimis în jude-
cată @ Cu câte au pe cap, procurorii s-au zăpăcit şi au încurcat instanţele:
dosarul Galei Bute a fost trimis unde nu trebuie (la ÎCCJ) şi cei pe care dorea
să-i reţină în arest au plecat liniştiţi acasă @ Sorin Encuţescu a fost numit sec-
retar de stat la Economie @ Un prejudiciu de peste 100 milioane de euro ar fi
creat nişte cetăţeni chinezi care trimiteau câte un milion de euro strânşi de la
vânzătorii din engros-uri, în China, chipurile pentru plata unor mărfuri
@ Târziu, în noapte, instanţa a decis să meargă în arest pentru 30 de zile şi
mogulul Adrian Sârbu. Acesta n-a rezistat ispitei de a arăta presei cătuşele,
într-un gest teatral care-l alătură lui Gigi Becali şi Dan Diaconescu
@ Procurorii din două dosare au cerut arestarea Elenei Udrea. Situaţie fără
precedent: cine va avea întâietate: Microsoft sau Gala Bute? @ Ultimele date
obţinute de procurori indică faptul că nu doar că ştia de mita încasată de Cocoş,
dar că chiar ea o mijlocea. “Amănuntul” a fost furnizat de către cooperantul
Sandu, coleg de guvern la vremea respectivă cu Udrea @ A avut dreptate cînd
a spus că nu s-ar mira nici dacă s-ar încerca arestarea ei. Ceea ce – culmea –
s-a şi întâmplat câteva ore mai târziu @ În tot răul, şi un bine: dacă va fi
arestată, nu va mai trebui să se ducă de două ori pe săptămână la poliţie
@ Procurorii au “ghicit” că prin “dezvăluirile” pe care le face, Elena Udrea
comunică cu complicii ei aflaţi în arest, concertându-şi declaraţiile @ În co-
municatul Curţii Constituţionale referitor la demisia lui Toni Greblă se vorbeşte
din nou despre “presiuni” şi se leagă acuzarea acestuia de decizia referitoare
la legile Big Brother @ Guvernul, gentil, îi oferă lui Traian Băsescu o locuinţă
“istorică”: vila în care a stat, fără să plătească chiria de 6000 euro, Mioara
Roman @ Vila din Snagov pe care pusese ochii fostul preşedinte a fost scoasă
la vânzare, pentru 3,5 milioane euro, de RAPPS, dar nu s-a arătat nici un client
@ “Abuz de notorietate” – este acuzaţia principală care i se aduce lui Sârbu.
Adică îşi hipnotiza subordonaţii cu personalitatea lui @ Iohannis renunţă fără
regrete la serviciile pedeliştilor din partidul său liberal. Nici n-a stat pe gânduri
să dea avizul de reţinere pentru şeful PDL Bucureşti, Adriean Videanu @ A
ajuns în arest şi “fratele de cruce” al lui Mazăre, Strutiniski, cel care i-a ad-
ministrat primarului afacerile @ Udrea insistă că n-are nimic cu SRI-ul. Are
ce are cu Coldea, prietenul Codruţei @ BNR a redus din nou dobânda de
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politică monetară la 2,25% pe an, doar-doar o dezmorţi creditarea. Băncile
preferă însă să se împrumute între ele, la dobânzi mai mici @ Cum se poate
face un ban în puşcărie? Simplu: reclamând condiţiile de detenţie la CEDO
@ Şeful penitenciarelor spune că s-a stabilit deja unde se vor construi urmă-
toarele două închisori: la Caracal şi în Berceni @ Ponta are ceva de reproşat
partenerilor americani: lucrurile nu merg bine pe partea care pe noi ne intere-
sează cel mai mult – economia @ În duet cu Udrea, Bica dezvăluie faptul că
Coldea i-ar fi cerut să intervină în ancheta lui Tender pentru a găsi o soluţie
care să-l scape pe acesta de puşcărie @ După o anchetă şi termene de judecată
care au durat aproape şase ani, doi generali de MApN şi 95 de angajaţi au fost
condamnaţi în dosarul fraudării unor examene @ Elena Udrea a vorbit… liber
înainte să fie reţinută, la TVR, în emisiunea cu acelaşi nume @ Dezvăluirile
pe care a promis că le va face s-au dovedit a fi o fumigenă, menită să demon-
streze cât de rău e Coldea şi cât de bună este ea @ După ce a fost reţinut pentru
24 de ore, procurorii au declanşat un val de percheziţii la firmele lui Sorin
Strutinski, partenerul de afaceri al lui Mazăre. Acesta este, între altele, patronul
postului NEPTUN TV şi al ziarului Telegraf @ Oprişan strigă “help” către
instituţiile responsabile, cerând ajutor în războiul pe care-l duce cu DNA
@ Raluca Turcan, acuzată că s-ar lua la întrecere cu Elena Udrea în materie
de îmbrăcăminte şi accesorii ripostează: “N-am luat un leu pentru mine şi fa-
milia mea de la cineva!” @ Tot Udrea crede că “dl Iohannis va face ce îi spune
dl Coldea”. Şi dacă nu face? @ PNL a dat în judecată Guvernul că nu orga-
nizează alegeri în circumscripţiile vacante. Speră că aşa va reuşi să facă ma-
joritatea pentru a guverna @ Legea cartelelor pre-pay a fost respinsă în Senat
@ Nicolescu, fostul şef al CJ Argeş, a fost condamnat definitiv la 7 ani şi 8
luni închisoare! @ Parchetul de pe lângă ÎCCJ anunţă că dosarul mineriadei
din 13-15 iunie 1990 a fost redeschis @ Alina Bica rămâne încă o lună după
gratii @ “Bibeloul” Rudel Obreja se întoarce în arest, după o zi de libertate
@ Vom avea comandament NATO în România! De acum Putin ne va privi cu
alţi ochi? @ Grevista foamei de la PC, Cristiana Anghel empatizează cu Elena
Udrea: e hărţuită! Nu e normal! @ Rudel Obreja constată o realitate dureroasă:
procurorii au o putere fantastică! @ Dragnea îl cere pe Ponta ca martor în pro-
cesul său pentru fraudarea Referendumului. Ponta este de acord, dar procurorii
DNA nu l-au vrut @ Durere mare în studiourile televiziunilor tabloide: multe
dintre “asistentele” de platou devenite celebre au fost chemate la poliţie într-
un dosar de proxenetism. Printre beneficiarii acestora se numără câteva VIP-
uri, între care Puiu Popoviciu, Ioan Neculae, Irinel Columbeanu sau Andrei
Valentin Videanu @ Doina Rusu, văduva lui Horia Rusu, fost lider liberal, a
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fost propusă de Iohannis pentru a face parte ca membru titular al CNA @ Fosta
consilieră a lui Băsescu, Adriana Săftoiu consideră “asurzitoare” tăcerea lui
Băsescu în cazul Elenei Udrea, cea aflată într-o situaţie extrem de delicată
@ Externele ne avertizează că nu e momentul să călătorim în Norvegia.
Conaţionalii noştri romi se află deja acolo, în plină activitate @ Se întoarce
iarna la sfârşit de săptămână, după câteva zile primăvăratece @ Oprişan a fost
achitat, în primă instanţă la Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul “Căprioara”.
E doar primul “hop” pe care-l trece. Mai sunt două! @ A fost invitată la DNA
şi Mioriţa Videanu, soţia fostului ministru al Economiei. Ea este cea care – de
formă cel puţin – conduce afacerile familiei @ La poliţie, unde s-a prezentat
pentru controlul judiciar, Elena Udrea nu s-a putut stăpâni să nu se mire: “Aţi
mai văzut pe cineva care are trei cereri de arest într-o singură zi?” @ Pe lista
de clienţi a “asistentelor penale” figurează şi doi ziarişti: Horia Ivanovici şi
Dan Bucura. Având în vedere tarifele, se pare că în presă se câştigă bine. Dar,
poate că li s-a făcut discount de notorietate… @ Ca să vezi şi să nu crezi: până
şi PMP a votat pentru urmărirea penală a suspendatei sale preşedintă! Comisia
Juridică a Camerei a dat aviz pentru începerea urmăririi penale @ Cristian
Diaconescu plăteşte o poliţă pentru modul în care popularii s-au jucat cu el, ba
propunându-l candidat la preşedinţie, ba lăsându-l din braţe: “Fiţi capabili să
vorbiţi de justiţie fără să vă albiţi la faţă!” @ Audiat din nou la DNA Constanţa,
Mazăre s-a îmbrăcat gros, nefiind sigur că se întoarce acasă… @ FMI acceptă
legea falimentului personal @ La propunerea lui Gabriel Oprea, preşedintele
Iohannis a acordat, en gros, câteva sute de medalii poliţiştilor, chipurile cu
prilejul Zilei Unirii cu care poliţia n-are nici o legătură @ Cocoş cel tânăr a
fost audiat şi în dosarul de prostituţie al “asistentelor” TV @ Cei de la FMI
cer guvernului să renunţe la programul “Prima maşină”. “Rabla” e suficientă…
@ S-au efectuat percheziţii la redacţiile Neptun TV şi a ziarului Telegraf, ale
lui Strutinschi @ Iohannis s-a dus, cum a promis, la Galaţi să asiste la meciul
Simonei Halep. I-a purtat noroc parţial: în cea de-a doua întâlnire, Simona a
pierdut categoric în faţa spaniolei Muguruza @ Viscolul a făcut ravagii prin
ţară, dar şi în Bucureşti unde s-au rupt copaci care au căzut peste maşini
@ Guvernul i-a repartizat lui Băsescu vila în care a stat Petre Roman. Reparaţi-
ile vor costa însă o avere… @ Se redeschide dosarul de trafic de influenţă al
lui Laszlo Borbely @ Ţiriac s-a trezit fără cei 500 de mistreţi din ţarcul de la
Balc, care i-au fost “furaţi” de autori necunoscuţi… @ A fost reţinut şi admi-
nistratorul fermei de la Nana a Elenei Udrea, Tudor Breazu, în urma unui de-
nunţ pentru o mită de 50.000 euro @ Primarul din Ocna de Fier şi-a dat demisia
ca să plece la muncă în Germania! @ Surpriză la Congresul PMP: senin, de
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parcă venea de la Cotroceni, şi-a făcut apariţia Băsescu, cu un set de indicaţii
de guvernare şi cu obişnuitele sale atacuri la adresa presei şi a celor care-i deni-
grează imaginea şi realizările. A catadixit să-i întindă un deget şi Elenei Udrea,
despre care a spus că e un om cinstit şi speră că va reuşi să-şi dovedească nevi-
novăţia @ Terenurile agricole din România s-au scumpit cu 50% după ce Ioana
Băsescu a achiziţionat moşia de la Nana @ După ce i-a cedat funcţia Elenei
Udrea, Eugen Tomac a redevenit preşedinte al PMP, în condiţiile de unic can-
didat.

Săptămâna 6
(09 - 15 februarie 2015)

@ Săptămâna a început sub semnul afacerii “UDREA-SRI”. Comisia Parla-
mentară de control l-a audiat pe generalul Coldea care a negat toate acuzaţiile
care i-au fost aduse, iar comisiei nu i-a mai rămas decât să-i ceară scuze
@ Elena Udrea şi-a pregătit temeinic speech-ul din Cameră, într-o tonalitate
demn-ofensivă acuzând abuzul de putere al instituţiilor “secrete” şi semnalând
pericolul care pândeşte democraţia. N-a cerut îndurare, dar a avertizat că ce i
se întâmplă ei li se poate întâmpla şi altora @ Conducerea interimară a SRI

Al ianţe naturale
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s-a prezentat la prima oră la Parlament @ Alina Gorghiu, atac la fostul preşe-
dinte: acţiunile din prezent ale lui Băsescu nu mai au credibilitate! De parcă
cele din trecut au avut @ Georgian Pop, şeful Comisiei de Control a SRI zice
că, procedural, Comisia s-a autosesizat @ Percheziţii la Ministerul Fondurilor
Europene @ Radu Herjeu şi Dorina Rusu sunt noii membri ai CNA @ Dis-
cuţiile cu FNI s-au încheiat în coadă de peşte. “Nu ne-am înţeles asupra creş-
terii preţului la gaze!” – a declarat Ponta @ Coldea, după audieri, s-a jurat pe
cuvânt de onoare că “afirmaţiile” la adresa sa şi a SRI sunt denigratoare!
@ Isărescu pare să fi ajuns la capătul răbdării: “Nimeni nu ne poate cere ca
din empatie (cu debitorii în franci elveţieni) să încălcăm grosolan legea! @ La
primul său discurs în Parlament, preşedintele Iohannis şi-a asumat o relaţie de
parteneriat cu legislativul @ Isărescu ne linişteşte în legătură cu criza din relaţia
cu FMI: împrumutul este aproape rambursat! @ “Diagnosticul” îl pune depu-
tatul Viorel Ştefan: acordul cu FMI este suspendat temporar! @ Cât despre
acuzaţiile la adresa SRI, acestea sunt nefondate. Ne-o spune verde în faţă Geor-
gian Pop, şeful Comisiei @ Tăriceanu i-a luat locul lui Antonescu în Comisia
de Revizuire a Constituţiei @ Iată că Ponta are cuvinte de laudă pentru preşe-
dinte: discursul lui Iohannis – un mesaj constructiv nu poate fi decât de salutat!
@ Vântu a fost condamnat din nou, în dosarul FNI, la şase ani şi jumătate cu
executare. Sentinţa nu e definitivă @ Petre Roman a rămas fără mandatul de
parlamentar din motive de… neglijenţă! I-a venit de hac ANI! @ O anchetă
efectuată la banca HSBC dezvăluie faptul că 219 români au ascuns în conturi
secrete 829 milioane de euro! @ Deputaţii au muncit din greu, până în noapte,
notând cele cinci cereri ale procurorilor referitoare la Elena Udrea. Toate au
fost aprobate cu o consistentă majoritate, deşi în jur de o sută de colegi s-au
arătat convinşi de argumentele sale @ Klaus Iohannis a fost întâmpinat mi-
tocăneşte de gazdele franceze, la aeroport. Protocolul statului francez l-a lăsat
să-şi poarte singur pardesiul, iar doamna Iohannis şi-a deschis singură uşa la
maşină @ Mare scandal a stârnit o neglijenţă a protocolului ambasadei noastre
la Paris care a trimis o invitaţie la dineul în onoarea preşedintelui însoţită de
adnotări jignitoare la adresa unora dintre invitaţi @ N-ar fi exclus ca am-
basadorul Mazuru să fie rechemat de la post, la fel ca şi abia numitul director
al ICR Paris. Funcţionara neglijentă a fost sancţionată cu un avertisment
@ Un alt şef de CJ – Ialomiţa, Silvian Ciupercă a fost ridicat de procurorii
DNA şi dus la audieri într-un dosar de trafic de influenţă @ BRD, banca de la
care Elena Udrea luase un credit de 3 milioane euro, este suspectată de a fi fi-
nanţat ilegal Gala Bute @ Aflată la Poliţie, pentru controlul judiciar, Elena
Udrea le-a dat întâlnire jurnaliştilor la ora 12, la DNA @ Ponta şi-a luat şi el
tălpăşiţa din ţară, spre Statele Unite unde va sta o săptămână ca să discute cu
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reprezentaţi ai cercurilor de afaceri @ Omul care a dat medalii la “tot cartierul”,
Gabriel Oprea a primit şi el o medalie de la Asociaţia “Memorialul Revoluţiei”
@ Pe perioada lipsei lui Ponta din ţară, vicepremierul Oprea va prelua înda-
toririle curente ale acestuia @ Lazăr Comănescu şi-a luat în primire postul de
consilier prezidenţial @ Conform dezvăluirilor legate de conturile secrete ale
unor personalităţi străine la filiala elveţiană a HBCS, ar fi şi vreo câţiva români
care şi-au pus banii la adăpost de impozite @ Între aceştia s-ar afla şi Viorel
Hrebenciuc @ Judecătorii au redactat motivarea reţinerii lui Adrian Sârbu: no-
torietatea sa şi insistenţa de a-şi face subordonaţii să ascundă eventuale dovezi
@ Mare vâlvă a strânit un gest făcut de Elena Udrea în timpul şedinţei de la
Parlament – acela de a-şi duce, ostentativ, degetul la nas. Semnal mafiot - s-au
grăbit să-l traducă analiştii limbajului corporal @ Audierea Elenei Udrea a
durat peste zece ore. Procurorii au fost istoviţi, dar mulţumiţi: au reuşit să o
reţină. N-au ţinut cont de faptul că noaptea trecută, după şedinţa la Parlament
nici n-a mai trecut pe acasă ca să se schimbe… A plecat de la DNA cu cătuşe
şi a ajuns în arestul poliţiei fără… @ Ziua a început sub semnul aşteptării de-
ciziei judecătorilor în dosarul Elenei Udrea şi în cel al lui Adrian Sârbu, care
vor afla dacă rămân în arest sau se duc acasă @ La DNA, ca deobicei a fost
aglomeraţie. Una dintre “vedete” este Dan Şova, într-un dosar în care e acuzat
de complicitate la abuz în serviciu @ Şi Silvian Ciupercă, şeful CJ Ialomiţa a
fost reţinut @ O reţinere spectaculoasă este şi aceea a directorului general
ROMARM, Dan Tache, şi a altor câtorva oameni de afaceri acuzaţi de
încheierea unor contracte frauduloase @ La Paris, Iohannis şi-a continuat pro-
gramul vizitei cu o întâlnire cu membrii diasporei, pe care i-a asigurat că nu
vor mai păţi ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri @ Vâlva pe care au făcut-o
dezvăluirile jurnaliştilor francezi referitoare la conturile secrete de la filiala
elveţiană a HSBC le-a ajuns la urechi şi celor de la ANAF, care s-au apucat să
verifice averile a mii de români, doar-doar vor afla ale cui sunt cele peste 800
de milioane de euro din conturile secrete @ Traian Băsescu vrea să dovedească
că n-a abandonat-o pe Elena Udrea şi îi transmite (nu cu degetul la nas!) că e
convins că va fi capabilă să-şi dovedească nevinovăţia. Adică faptul că n-a luat
şpăgile pe care Pescariu şi Topoliceanu i le pun în sarcină… @ Orban dă asigu-
rări că atunci când PNL va dispune de majoritate va face demersuri să-l
schimbe pe Zgonea de la şefia Camerei. Nu se ştie însă când (şi dacă) se va în-
tâmpla acest lucru @ Ruxanadra Dragomir (de la PMP) îl acuză pe Pescariu
că a denunţat-o pe Elena Udrea. Asta o deranjează, nu şpăgile încasate de
aceasta @ De la Paris, Iohannis a plecat la Bruxelles unde participă la summitul
PPE şi la sesiunea informală a Consiliului European @ În dosarul
MICROSOFT apare şi numele lui Emil Boc @ Şi senatorii PNL strâng sem-
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nături pentru debarcarea lui Tăriceanu @ Adrian Sârbu rămâne în arest @ La
Washington, Ponta s-a întâlnit cu secretarul de stat american pentru comerţ
@ Târziu, seara, după aproape opt ore, Curtea Supremă a luat decizia: Elena
Udrea rămâne în arest pentru 30 de zile! @ O geană de lumină la orizontul
existenţei Elenei Udrea: „Acuzaţiile de spălare de bani au căzut!” Au rămas
însă în picioare celelalte @ La Pentagon, Ponta s-a întâlnit cu omologul lui
Duşa, Chuck Hagel @ Curtea de Conturi a elaborat Raportul Public pe anul
2013 @ O veste proastă pentru solicitanţii de proprietăţi confiscate: cei care
au primit ilegal bani, vor fi executaţi! @ Geoană prezice că în maxim o săp-
tămână în Senat va fi o altă majoritate @ Senatorii au dat aviz pentru începerea
urmăririi penale a fostului ministru al Economiei, Ion Ariton @ Fostul coman-
dant al Jandarmeriei, Costică Silion, a fost condamnat definitiv la trei ani de
închisoare, cu suspendare, pentru reîncadrarea în funcţie a unui subofiţer trecut
în rezervă @ Colegii senatori n-au considerat că Vosganian ar trebui urmărit
penal şi au dat aviz negativ solicitării parchetului. Decizia a stârnit un val de
proteste şi acuze din partea preşedintelui, premierului, a şefei PNL şi a altor
lideri politici care au reproşat că s-a încălcat un angajament nescris @ Cum-
necum, Elena Udrea a reuşit să pună o postare pe Facebook în care spune că
în dosarul Microsoft i se aduce ridicola acuzaţie de a fi fost soţia lui Cocoş
@ Ruxandra Jipa şi Monalisa Neagoe sunt candidate la locul lăsat vacant de
Toni Greblă, la Curtea Constituţională @ “Băieţii deştepţi” au pierdut procesul
cu Hidroelectrica pe contestarea intrării în insolvenţă @ Nicu Marcu şi Nica
Miron au depus jurământul în calitate de consilieri de conturi @ Printre titularii
de conturi secrete la HBSC s-ar număra cumnatul lui Geoană, Ionuţ Costea
(fost preşedinte la EximBANK) şi soţia fostului ministru de Finanţe, Tănăsescu
@ După scandalul “asistentelor TV” penale, CNA a început să dea amenzi
consistente emisiunilor tabloide care fac reclamă mascată profesionistelor
amorului pe bani @ Aflat într-o vizită oficială în Statele Unite, Victor Ponta
s-a întâlnit şi cu şeful CIA, John Brennan @ Ministrul Apărării infirmă zvonul
mobilizării rezerviştilor. Nu este, încă, vorba despre aşa ceva @ Elena Udrea
a fost vizitată în arest de mama sa @ Din 14 februarie creşte valoarea amenzilor
de circulaţie şi intră în vigoare prevederea care dă avânt vânzării de scaune
pentru copiii de sub… 1,50 m! @ În timp ce fotbaliştii români se întorc acasă
după ce au stat pe băncile de rezerve la echipele mari ale Europei, antrenorii
noştri sunt puşi pe fugă de şeicii arabi, care nu înţeleg să plătească milioane
pentru ca echipele lor să piardă meciurile. Reghecampf este pe picior de plecare
şi nici Olăroiu nu se simte prea bine @ În dosarul Retrocedărilor au fost arestaţi
un avocat şi un pădurar care i-au cerut lui Paltin Sturdza 10.000 ha de pădure
din cele 40.000 pe care le vroia acesta, ca să-i pună o vorbă bună pe la nişte
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comisii… @ Miron Mitrea a fost condamnat definitiv la doi ani închisoare
pentru luare de mită, de la Irina Jianu, care a mai încasat şi ea şase luni, după
ce abia fusese eliberată @ Şi Boc e convins că Elena Udrea îşi va demonstra
nevinovăţia. Pentru că dacă nu reuşeşte, este şi el în pom! @ Cazanciuc
vizitează tribunalele şi promite investiţii. La cât au de lucru judecătorii, e nor-
mal să ceară condiţii mai bune @Gorghiu îi cere demisia lui Vosganian, ceea ce
acesta şi face, pe blog! @ Yvette Fulicea, directoarea ICR Paris (şi fiica Siminei
Mezincescu, regalista) şi-a dat demisia, înainte să fie dată afară, pentru gafa din in-
vitaţia trimisă de ambasadă pentru dineul în onoarea lui Iohannis  @ După ce soli-
citarea DNA a fost respinsă a doua oară, pentru că din comoditate (?) au prezentat
parlamentarilor acelaşi dosar, fără nici un fel de noi date, asupra lui Vosganian s-a
năpustit ANI, care a început să cerceteze ceea ce n-a mai făcut până acum – averea
parlamentarului @ A venit însă ca o mănuşă pentru procurori raportul Curţii de
Conturi, care a scos la iveală o seamă de nereguli din perioada ministeriatului lui
Vosganian @ Nemulţumită de condiţiile de detenţie, Elena Udrea a propus Admi-
nistraţiei să zugrăvească şi să renoveze celula pe banii ei @ Alina Gorghiu crede că
votul din Senat în cazul lui Vosganian a fost un “accident” în care au fost implicaţi
cam mulţi liberali. Fără morţi şi răniţi, însă… @ Sfântul Valentin a dat ocazie tele-
viziunilor să mai facă o porţie de reclamă mascată cluburilor de fiţe, sub pretextul
că acolo s-ar fi sărbătorit dragostea şi nu sexul plătit @ O voce singulară în corul de
reproşuri de după votul de la Senat: Tăriceanu. Acesta pune degetul pe rană arătând
că în cazul lui Vosganian parchetul nu a adus dovezi despre acte de corupţie, ci a in-
criminat o decizie guvernamentală @ Fără să vrea, procurorul general Niţu spune
un adevăr: decizia în cazul Vosganian poate fi interpretată ca un semnal de neîn-
credere în Justiţie! Cam asta şi este, de fapt @  Printr-un comunicat de presă, Băsescu
condamnă cu vigoare afirmaţia unor televiziuni “duşmănoase” că ar avea firme în-
registrate în Panama. E prea departe.

Președintele Homeles
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Săptămâna 7
(16 - 22 februarie 2015)

@ Laurenţiu Reghecampf a fost, într-adevăr, mazilit de şeicii de la Al Hilal. A
meritat însă: primeşte o garanţie de vreo două milioane de euro, clauză în con-
tract! @ Printr-o simplă inversare a datelor unor turnee, Simona Halep pierde
vreo 800 de puncte şi trece pe locul 4 în clasamentul WTA @ Încă o cerere de
urmărire penală împotriva Elenei Udrea pentru Gala Bute! Procurorii ăştia
n-au măsură... @ Acum investighează şi cum i-a dat Udrea fonduri europene
lui Ţiriac pentru construcţia clubului “Stejarii” @ Ameninţat de foştii colegi
cu schimbarea din funcţia de şef al Senatului, Tăriceanu se ţine tare şi spune
că nu se cramponează de funcţie. Fie ce-o fi! @ Mobilizaţi de apelul comisa-
rului european Corina Creţu, primarii s-au apucat să caute de zor produse em-
blematice pentru zona lor, pe care să le promoveze în Europa @ Având mai
puţină treabă prin ţară, preşedintele Iohannis nu scapă nici un eveniment extern
despre care să nu-şi dea cu părerea @ Ca să poată fi arestată preventiv Elena
Udrea, ICCJ a trebuit să ceară încuviinţare de la Ministerul Justiţiei @ Vâlcov
le dă şi el o veste bună primarilor: se pregăteşte o Ordonanţă de Urgenţă care
să le dea posibilitatea să se împrumute din Trezorerie @ Şi iată că şi Iohannis
le transmite un mesaj prin care le spune că dezbaterea despre descentralizare
şi regionalizare va trebui reluată @ MAE a ajuns la concluzia că pentru
arestarea deputatului Marko Atilla e nevoie de un mandat european, pentru că
el s-a refugiat “acasă”, la Budapesta @ Bomba zilei: Monica Iacob Ridzi a fost
condamndată – definitiv – la cinci cu executare. O costă cam scump susţinerea
Elenei Băsescu pentru europarlamentare! @ Revenit pe “sticlă”, la TVR, Tra-
ian Băsescu promite să revină şi în viaţa publică şi să nu… tacă! @ Tot el crede
că avem o generaţie tânără ratată – Ponta, Şova, Ridzi… @ Cât despre succe-
sorul său, nu e prea convins că vrea să aducă la putere “noul” PNL. Pentru că
prea “coabitează” şi nu-l pune sub presiune pe Ponta… Cum făcea el @ Iar în
fierbintele caz al ultimelor evoluţii legale, Băsescu declară că are încredere şi
în Justiţie, şi în Elena Udrea. Deşi aşa ceva pare imposibil… @ Respiraţia
fierbinte a DNA îl atinge şi pe premier: au loc percheziţii la o firmă de-a surorii
şi cumnatului său @ Ştafeta DNA trece de la “fratele preşedintelui” la “cum-
natul premierului”. Iulian Herţanu, soţul surorii lui Ponta, este audiat pentru
fraude din fonduri europene, pentru lucrări de canalizare (ne)efectuate la Co-
marnic @ Printre cei anchetaţi în acest dosar se numără şi Mircea şi Vlad
Cosma, dar şi Sebastian Ghiţă @ Ponta a refuzat să comenteze cercetările
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procurorilor @ Ion Ariton, fostul ministru al Economiei a fost pus sub control
judiciar, inculpat fiind în dosarul “Gala Bute” pentru presiuni făcute asupra
unor companii de stat ca să sponsorizeze firma organizatoare care aparţinea
lui Rudel Obreja @ Contabilii DNA au calculat că şpăgile primite de Elena
Udrea, despre care există date, se ridică la suma de 1.780.000 euro @ Iohannis
s-a întâlnit cu ministrul ucrainean de Externe şi, cu bunul simţ care îl caracte-
rizează, şi-a exprimat speranţa că armistiţiul va fi respectat @ Camera De-
putaţilor a decis că aleşii locali traseişti nu-şi pierd mandatele @ Elena Udrea
scapă, deocamdată, de celula de la Rahova şi va rămâne în arest la domiciliu.
Nici nu va mai fi nevoie să se modernizeze celula, cum solicitase. Judecătorii
recursului au decis că poate să rămână acasă @ Sorin Oprescu se mândreşte
cu faptul că municipalitatea a reuşit să recupereze 30.000 mp de spaţii verzi,
prin acţiuni în justiţie @ O veste bună pentru producătorii de bere: un medic
dă asigurări că un consum moderat de bere (?!) poate contribui la reducerea
osteoporozei @ Celebrele vrăjitoare Melissa şi Vanessa (cele care au uşurat-o
de sume considerabile pe Oana Zăvoranu) au fost condamnate la câte trei ani
de închisoare. Cu suspendare, însă  @ După o audiere de vreo şapte ore, cum-
natul premierului, Herţanu, a fost reţinut de procurori  @ Un cod fiscal valabil
doar cinci ani, cu TVA mai mic (tăiat de două ori), cu accize pentru carburant
şi alcool reduse, dar cu taxe şi impozite majorate - este lovitura pe care o dă
Guvernul. “Gaura” de 7 miliarde ar putea fi compensată de o revigorare eco-
nomică @ Staţi liniştiţi: măsurile vor intra în vigoare treptat, abia de la anul
încolo @ Cei mai afectaţi de noile măsuri vor fi micii întreprinzători, care vor
plăti contribuţii mărite @ Drepturile de autor şi PFA sunt categorii care vor
dispărea treptat @ “Gurile rele” spun că aceste măsuri arată incapacitatea gu-
vernului de a face investiţii @ Preşedintele Iohannis a făcut o vizită de lucru
la Înalta Curte (cea care l-a salvat de recursul ANI) ca să vadă condiţiile grele
în care muncesc magistraţii. Deosebit de impresionat de tabloul vizionat, a
concluzionat că acolo se munceşte mult şi bine, şi a zis că trebuie făcut ceva…
Dar nu ştie exact ce… @ Cu gândul la copilul nou pe care-l creşte, Gabriela
Firea-Etc a decis că fumatul ar trebui interzis complet în orice instituţie publică
– inclusiv primăriile @ Comisia Juridică a Camerei a votat în favoarea arestării
Elenei Udrea. Decizia va fi luată în plen @ Un judecător de la Tribunalul
Caraş-Severin nu poate justifica 1,2 milioane lei! Nu din leafă… @ Interlopul
Vlasov a avertizat instanţa că, dacă-l va condamna, va trăi toată viaţa cu această
greutate pe suflet! @ S-a mărit taxa de divorţ la primărie: acum 750 lei!
@ Toate persoanele fizice care realizează venituri vor fi impozitate cu
CASCASS! @ Locul lui Toni Greblă la Curtea Constituţională va fi ocupat de
Maya Teodoroiu, secretar de stat la Justiţie, susţinută de PSD. Votul a arătat că
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“noul PNL” nu este pregătit să-l dea jos din scaun pe Tăriceanu. Diferenţa de
14 voturi demonstrează că între dorinţa şi putirinţa opoziţiei este o distanţă
considerabilă @ Ponta regretă că mama sa a avut de suferit din partea presei
în urma comentariilor pe tema afacerilor cumnatului său @ Următoarea escală
a preşedintelui va fi la Măgurele. Vrea să vadă cu ochii lui ce e cu laserul ăla…
@ Klaus Iohannis şi-a luat inima în dinţi şi a făcut prima sa nominalizare –
pentru şefia SRI. A ales un “apolitic” – liberalul Eduard Hellvig, fost ministru
al Turismului în guvernul USL @ Cumnatul lui Ponta, Herţanu a fost arestat
pentru 30 de zile @ Noul judecător la Curtea Constituţională, Maya Teodoroiu
a depus jurământul, la Cotroceni @ Înalta Curte se va muta la Palatul Parla-
mentului, într-un spaţiu care i-a fost oferit de mai multă vreme, dar pe care a
uitat să-l amenajeze corespunzător noii destinaţii. Între timp acolo s-au spart
nişte ţevi când administratorul a întrerupt căldura, şi va fi ceva mai mult de
lucru @ Funar a calculat valoarea zăcămintelor de la Roşia Montană şi i-a
rezultat exorbitanta sumă de 10.000 de miliarde! Dolari! @ Mascaţii au dat
năvală la CJ Constanţa şi l-au înşfăcat pe Nicuşor Constantinescu care – pre-
văzător – avea la el o geantă cu de toate – periuţă de dinţi, săpun  şi pamperşi
@ După ce fostul director a fost arestat, şefia ROMARM a fost preluată de
Floarea Şerban, singura femeie general. Aceasta are însă o belea personală
legată de nişte repartiţii dubioase de locuinţe @ Ministrul Darius Vâlcov ne
lasă să înţelegem că reducerea TVA ar putea surveni mai devreme de sfârşitul
anului. Dacă suntem cuminţi… @ Validarea nominalizării lui Hellvig la SRI
deschide competiţia pentru locul de europarlamentar pe care-l vacantează
acesta @ S-a descoperit un nou zăcământ masiv de gaze în Marea Neagră.
Doar acesta ar asigura consumul intern timp de şase ani @ Nominalizarea lui
Hellvig este atacată de Băsescu: “Premierul de la Grivco” numeşte un om al
lui Voiculescu! @ Ponta îl apreciază pe Hellvig cel puţin pentru faptul că a
fost coautor al “loviturii de stat” din 2012 @ Vizită a premierului bulgar, care
este şi preşedinte al Internaţionalei Socialiste. Acesta e primit de Iohannis şi
are o întâlnire cu Ponta. Crede că dacă România şi Bulgaria se decuplează, au
mai puţine şanse de a intra în spaţiul Schengen @ În dosarul “Cumnatul” mai
este reţinut un director de la Grossman @ Udrea este cu totul de acord cu in-
terzicerea declaraţiilor celor sub control judiciar. Ea a transmis ce avea de trans-
mis @ Dan Diaconescu mai are de aşteptat până pe 4 martie ca să afle dacă
urmează “cutremurul” condamnării sale @ Procurorii cer instanţei ca Dorin
Cocoş să fie trecut în arest la domiciliu. Semn că a dat dovadă de bună purtare
şi a colaborat. Adică a turnat @ Dacă va fi nevoie, Guvernul îşi va asuma
răspunderea pe noul Cod Fiscal. Adică în caz că liberalii îl vor considera prea…
liberal! @ Ponta face o constatare tristă: preşedintele şi premierul au salarii
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mai mici decât o secretară (de transnaţională!) Păi, cum să nu le vină unora să
ia şpagă? @ A fost arestat şi Nicuşor Constantinescu pentru 30 de zile. Noroc
că avea pamperşii pregătiţi @ Elena Udrea a primit permisiunea instanţei de a
merge luni la Camera Deputaţilor @ Procurorii DNA l-au găsit în offside şi pe
pedelistul Marian Zlotea, fost şef de agenţie în guvernul lui Boc, care a băgat
în campania electorală bani din şpăgi @ Printre faptele bune comise de Cocoş
în arest s-ar număra şi un denunţ al lui Blaga! @ Toţi membrii Comitetului
Director al TVR au fost confirmaţi după examenul de evaluare @ Americanii
de la Chevron au renunţat să mai caute gaze de şist în România. Sătenii de la
Pungeşti intră în şomaj! @ Băsescu s-a resemnat şi a semnat pentru preluarea
vilei în care a stat Mioara Roman şi în care se va muta după ce se vor face reparaţi-
ile capitale @ Halep a câştigat, odată cu turneul din Dubai, o jumătate de milion
de dolari cu care vrea să-şi cumpere o casă. Deşi nu prea stă pe acasă… @ Acuzat
de procurorii care-l anchetează pe Nicuşor Constantinescu că ar fi contribuit la
un abuz în serviciu şi la spălare de bani, Cristian Zgabercea se întreabă cum ar fi
putut  să facă aşa ceva în calitatea de simplu consilier pe care o deţinea @ Gigel
Ştirbu, preşedintele Comisiei pentru Cultură de la Senat îi linişteşte pe artişti: tim-
brul cultural va rămâne de 2%! @ Ministrul Bugetului, Darius Vâlcov ne lă-
mureşte: România nu este lăsată să crească (economic) de FMI şi Banca
Mondială! @ Cadavrul unui bărbat decapitat a fost găsit în Gara de Nord. Mâna
“statului islamic” sau simplu accident? @ Deputatul PSD, Claudiu Dontu vine
cu o iniţiativă legislativă de toată isprava: să se dea liber de Bobotează, ca să poată
participa tot românul la festivităţi. Păi, cum vor reacţiona musulmanii şi evreii,
că ei n-au liber de Ramadan şi de Yom Kippor? Nu e asta discriminare?

Spectacol  de gală
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Săptămâna 8
(25 februarie - 01 martie 2015)

@ A început simularea examenelor pentru Evaluarea Naţională cu proba de
limba română. O probă tot mai grea pentru generaţiile Internet @ O nouă re-
nunţare a lui Antonescu: promite că la finele actualului mandat de senator se
retrage din politică. De ce-o mai fi intrat? @ După dosarul “Cumnatul” (lui
Ponta) procurorii au deschis şi dosarul “Fratelui” (lui Ghiţă). Acesta este sus-
pectat de infracţiuni de corupţie cu fonduri europene @ Aşa ceva nu s-a mai
întâmplat până acum: se reduce acciza la ţigări, de la 1 aprilie @ Hidroelectrica
bate record după record după ce a scăpat de “băieţii deştepţi”: în ianuarie a în-
registrat un profit-record @ Blaga neagă orice implicare în afacerea “Mi-
crosoft”, chiar dacă Cocoş, devenit brusc cooperant, mărturiseşte că i-ar fi dat
vreo trei milioane de euro pentru campania electorală @ În urma acestui denunţ
a obţinut acceptul pentru arest la domiciliu. Din nefericire, rămâne în arest în
alt dosar – Bica @ Sub ochii îndureraţi ai fumătorilor, cei de la JTI au distrus,
fără milă, ţigări şi tutun în valoare de peste 2 milioane euro. Din ce s-a confiscat
de la contrabandişti… @ Femeie-bărbată (nu ca nişte bărbaţi-femei) Elena
Udrea s-a prezentat în Parlament cu demnitate şi le-a arătat obrazul foştilor
colegi, reproşându-le umilinţele la care a fost supusă în arestul poliţiei, unde
i-a fost confiscat sutienul şi a fost obligată să folosească wc-ul turcesc @ Pre-
mierul-fantomă Predoiu se îndoieşte că premierul Ponta va putea să-şi angajeze
răspunderea pe Codul Fiscal @ Ghiţă are simţul umorului: zice că numirea lui
Hellvig este ca şi cum Ponta l-ar fi numit pe el la SRI @ Loz câştigător pentru
Cultură: Ponta spune că aceasta va primi 2% din încasările Loteriei Române
@ Deputaţii au aprobat (cu o majoritate mai subţire decât se credea) cererea
de urmărire penală a Elenei Udrea. A nu mai ştim câtea… @ Între propria situ-
aţie şi Justiţie, Elena Udrea alege şi ea Justiţia: Codul Penal şi Codul de Pro-
cedură trebuie modificate! – a avertizat ea la ieşirea de la Parlament @ Am
trăit să o auzim şi pe asta: o biserică din Giurgiu a fost pusă sub sechestru!
@ În prima zi de înscriere pentru clasa pregătitoare s-au înregistrat 22.025
cereri! @ ICCJ a finalizat dosarul caselor preluate ilegal de la stat de către an-
gajaţi ai MApN, între care şi fostul ministru Dobriţoiu @ Atât preşedintele,
cât şi primul ministru au ţinut să fie prezenţi la bilanţul DNA. Codruţa Kovesi
a fost vedeta zilei: i s-au închinat ode şi a fost copleşită de laude @ A avut şi
cu ce să se mândrească: în 2014 s-au înregistrat cele mai multe condamnări de
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demnitari investigaţi @ Audiat de comisia parlamentară, Eduard Hellvig a tre-
buit să răspundă şi la întrebări incomode, între care şi aceea de ce s-a întâlnit
de mai multe ori cu George Maior înaintea alegerilor. Cică ar fi discutat despre
nişte cărţi @ A fost şi prilejul unor confesiuni: are probleme cu nevasta, că a
lăsat postul de europarlamentar cu 7000 euro pe lună, pentru cel de director
SRI, de 6000 lei. Oare de ce? @ O controversă între preşedinte şi premier s-a
născut la bilanţul DNA: Iohannis a spus că este inacceptabil ca doar 10 la sută
din sumele recuperate prin justiţie să fie încasată de către instituţiile statului.
Adică de către Ministerul Finanţelor @ Audiată la DNA, Elena Udrea a făcut
o constatare, la ieşire: toţi cei care au făcut ceva ilegal sunt bine-mersi, în afară
de ea! @ Ea se referea în mod explicit la denunţători @ Volumul de activităţi
desfăşurate de DNA a crescut de trei ori faţă de anul înfiinţării! @ Hellvig îşi
propune ca obiectiv rezolvarea problemelor legate de legile Big Brother în cel
mult şase luni. Adică să facă ce n-a reuşit Maior? @ Elena Udrea a contestat,
prin avocaţii săi, votul din Cameră în cazul Bute. Cică n-ar fi fost chiar legal
@ Comisia Juridică a Camerei a dat aviz pozitiv pentru urmărirea penală a lui
Laszlo Borbely @ Comisia de Cod Electoral a decis revenirea la votul pe liste,
care va înlocui blamatul vot uninominal @ Aflat în vizită oficială la Chişinău,
Iohannis i-a asigurat pe moldoveni că România îi va sprijini pe drumul lor eu-
ropean. Mai trebuie să vrea şi ei… @ Nicuşor Constantinescu a fost suspendat
a doua oară din funcţie @ O altă decizie a Comisiei de Cod Electoral îi produce
o mare bucurie Monicăi Macovei: de-acum înainte un partid va putea fi făcut
cu trei membri. Să vezi inflaţie @ Comisia Juridică a Camerei a mai hotărât
că aleşii locali care au migrat la alte partide nu-şi vor pierde mandatele @ La
un concurs organizat de o televiziune germană, concurentul n-a ghicit că nu-
mele de Klaus Iohannis ar putea aparţine preşedintelui României. A fost nevoie
să-l ajute un spectator mai bine informat @ Sătulă de hărţuiala juridică, Elena
Udrea răbufneşte pe facebook: “Nu mai bine mă ardeţi pe rug?” @ Un român
a fost împuşcat pe stradă la Madrid. De nişte români... @ Vâlcov insistă în
ideea că TVA şi accizele vor fi scăzute încă din acest an prin ordonanţă de ur-
genţă @ B1TV a încasat din partea CNA o amendă de 10.000 lei pentru un re-
portaj despre penitenciarele din ţară @ Borbely consideră că denunţul
împotriva sa este plin de neadevăruri şi contradicţii @ CNADNR anunţă că a
fost, în sfârşit, semnat contractul pentru realizarea autostrăzii Braşov-Tg Mureş
– Cluj – Oradea, lotul 2 Ungheni-Agra, cu o lungime de 10 km @ Sebastian
Ghiţă rămâne sub control judiciar @ Conform unui sondaj INSCOP, mai bine
de jumătate dintre români n-ar renunţa la unele drepturi şi libertăţi pentru mai
multă siguranţă. Hellvig crede însă altceva şi promite să rezolve legile Big
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Brother în vreo şase luni @ Comisia Europeană a acordat 650 milioane euro
pentru dezvoltarea administraţiei şi sistemului judiciar din România
@ Tăriceanu nu vede nici o grabă pentru numirea şeful SRI @ Iohannis se în-
trece în complimente pentru moldoveni: “Aţi impresionat Europa” – le spune
el, gândindu-se probabil şi la virajul de după alegeri @ Blaga îl dă în vileag
pe Cocoş: n-a adus nici un ban la partid! Probabil că i-a păstrat pe toţi…
@ Instanţa s-a dovedit înţelegătoare faţă de suferinţa lui Nicuşor Constanti-
nescu şi l-a plasat în arest la domiciliu @ Abia întors de la Chişinău, Iohannis
îşi face din nou bagajele pentru vizita în Germania, unde va avea întâlniri cu
omologul său şi cu cancelarul Merkel @ Urmărindu-l pe Băsescu în timpul in-
terviului său la B1TV, Ponta s-a convins că acesta e mort de frică. Se teme că
Elena Udrea l-ar putea turna @ Cum a turnat-o Cocoş pe ea @ Înalta Curte nu
s-a dovedit mai înţelegătoare cu Elena Udrea şi a decis, a doua oară, să fie
reţinută pentru 30 de zile. N-au contat nici diligenţele fostului preşedinte
@ Ultimatum dat de Guvern producătorilor de medicamente: în 30 de zile să
scadă preţul medicamentelor generice la un nivel acceptabil. Şi suportabil de
către consumatori @ Aflăm cu surprindere că instanţa n-a ţinut cont de extra-
ordinarul efort intelectual al lui George Copos care, în puşcărie fiind, a scris
nu mai puţin de cinci cărţi – oricum, mai multe decât cele pe care le-a citit –
refuzându-i eliberarea condiţionată înainte de termen @ Angela Merkel nu
i-a promis nimic lui Iohannis în legătură cu ce îl interesa cel mai mult pe acesta:
Shengen! @ Băsescu jubilează: tot axa prin Londra era mai productivă
@ Tusea şi junghiul: Traian Băsescu şi Aurelian Pavelescu vor să relanseze
dreapta. Cu PNT-CD-ul muribund  şi cu PMP-ul care nici el nu se simte prea
bine @ Probabil că episodul cu modul în care îl califica Băsescu pe Pavelescu
(“ăla mic cu capul mare”) a fost dat uitării în virutea interesului naţional!
@  Ponta este profund afectat de “linşajul mediatic” al mamei şi surorii sale,
cea audiată la DNA în dosarul “Cumnatul”. Se simte cam cum trebuie să se fi
simţit Băsescu când îi era linşat fratele... @ Hidroelectrica a mai câştigat un
proces cu băieţii deştepţi din retehnologizări, la Viena! @ O concluzie care ar
trebui să ne pună pe gânduri trage coaliţia pentru Date Deschise: 1% dintre lo-
calităţile din România sunt nelocuite! Adică părăsite @ Parlamentul a adoptat
proiectul de modificare a Codului Silvic @ EUROSTAT constată ceea ce noi
ştiam deja: că românii şi bulgarii au cele mai mici salarii minime din UE
@ Liberala Cristina Pocora trage o concluzie originală: cu proiectul de Cod
fiscal PSD s-ar pregăti să treacă în opoziţie! @ Videanu, Bica, Dorin şi Alin
Cocoş au fost trimişi în judecată. Procurorii s-au lămurit complet în legătură
cu iţele din Dosarul retrocedărilor. Interesante sunt însă şi numele celor care
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nu au fost trimişi... @ Un milionar român şi-a pus capăt zilelor spânzurându-
se cu şireturile de la pantofi în toaleta avionului cu care călătorea din Columbia
spre Costa Rica. Era urmărit penal într-un dosar de mită şi evaziune @ Chili-
man vrea să depună plângere penală împotriva acelor care au demolat “micul
Versailles” de pe Kiseleff, cu acordul primarului Capitalei @ Dacă lucrurile
merg mai greu cu schimbarea lui Tăriceanu de la şefia Senatului, liberalii
încearcă măcar să-l demită pe Ciorbea de la Avocatul Poporului @ Asta-i bună:
o pădure din Gorj a fost defrişată din greşeală pentru că persoana responsabilă
cu tăierea copacilor n-a catadixit să meargă pe teren şi să le arate tăietorilor ce
trebuie să pună la pământ!  @ A fost inaugurată, în prezenţa lui Oprescu, par-
carea subterană de la Teatrul Naţional, după doi ani de lucrări @ Juncker le-a
promis bulgarilor că până în 2019 le va ridica MCV-ul. Probabil că nouă ni-l
mai lasă @ În sfârşit, DNA-ul a pus sechestru pe bunurile Elenei Udrea. Pe ce
a mai rămas @ Oprescu parcă cobeşte cu pregătirile lui pentru cutremur: a
umplut câteva camere de la Stadionul Naţional cu paturi pliante şi saltele pentru
câteva mii de sinistraţi @ Zgonea a primit, la Londra, un premiu @ Dacă tot
avem surplus de energie, Ponta s-a gândit să le dăm albanezilor. Doar că nu
prea avem pe unde @ Nazare se dă deştept pe seama celor trei luni ale sale de
ministru la Transporturi: masterplanul riscă să fie blocat de Comisia Euro-
peană! @ Ponta are o revelaţie: la noi, culisele puterii sunt toată ziua la televi-
zor. Păi, ce culise mai sunt astea? @ Alin şi Dorin Cocoş şi-au recunoscut
faptele şi au lăsat-o pe Elena Udrea în ofsaid! @ Videanu afirmă că nu s-a
văzut niciodată cu Alina Bica. Au tratat prin corespondenţă @ Duşa îi asigură
pe tinerii neliniştiţi că nu se fac recrutări. Deocamdată @ Nobilul Vlasov (din
spiţa prinţului Albert de Monaco) a fost condamnat la patru ani de închisoare
de Curtea de Apel. Judecătorii au rămas nesimţitori faţă de ameninţarea lui că
nu vor mai dormi liniştiţi condamnând un nevinovat. Probabil că nu e cazul
lui… @ Mai e puţin şi se va găsi un şef la DIICOT – anunţă Cazanciuc, cel
care nu e rudă cu Ponta @ Hunor crede că înfiinţarea partidelor cu trei membri
e un pericol pentru societatea românească. Chiar dacă cei trei sunt unguri?
@ Unul dintre motivele pentru care ICCJ a decis să o reţină în arest pe Elena
Udrea este şi acela că atunci când era ministru îşi ţinea subordonaţii în şedinţe
lungi până noaptea târziu, când pe unii mai slabi de înger îi apuca plânsul
@ Numărul cererilor de înscriere în clasa pregătitoare se apropie de suta de
mii @ La fel ca Elena Udrea, Ruxandra Dragomir are încredere în justiţie.
Până când… @ Pentru că nu prea merge cu racolarea om cu om, Blaga
lansează o chemare către posibilii parteneri politici ca să formeze o nouă ma-
joritate. În interes naţional @ Gabriel Oprea, care şi-a pus în minte să strângă
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un milion de membri sub aripa sa, e ferm: UNPR nu trânteşte coaliţiile din
care face parte! Doar după ce iese din ele @ Preşedintele FDGR divulgă unul
din secretele recentei vizite: Merkel e de părere că România şi Bulgaria au in-
trat prea devreme în UE. Şi n-ar vrea ca “precocitatea” asta să se repete şi cu
Schengen @ “Echipa de comunicare” a Elenei Udrea nu stă degeaba.
Pregăteşte un set de prelegeri din care reiese că EU a întreprins acţiuni care
arată lupta anticorupţie @ Este o veritabilă molimă la PMP: toată lumea are
încredere în justiţie. Însuşi fostul preşedinte insistă pe această idee care-i va
salva „investiţia”. 

Săptămâna 9
( 02 - 08 martie 2015)

@ A început simularea bacalaureatului. Este mai degrabă un simulacru @ Spre
deosebire de Iohannis, Ponta nu vrea un… guvern PNL @ Aflat într-un studio
TV, Ponta a primit de la Rus două veşti. Una bună şi alta rea. Cea bună era că
a fost desemnat un câştigător al proiectului de fezabilitate pentru autostrada
Piteşti-Sibiu. Cea rea era că a şi fost contestată şi, deci, blocată @ În ianuarie
2015, şomajul a fost de 6,5% @ Un sondaj Avangarde indică faptul că dacă

Audierea lu i  Coldea
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s-ar vota acum, PNL ar obţine 40% din voturi, în timp ce alianţa PSD-PC-
UNPR doar 37%. Din fericire pentru alianţă, nu se votează acum, ci abia la
anul @ Managerii privaţi din companiile de stat s-au dovedit, după trei ani, a
fi la fel de ineficienţi ca cei de dinaintea lor @ În 15 ani, TAROM a schimbat
13 directori generali sub 12 miniştri @ Hellvig a fost votat cu largă majoritate
de către Parlament. S-au opus membrii PMP @ Preşedintele şi vicepreşedinţii
de la Restituirea Proprietăţilor au demisionat de frica amenzilor pe care le
primesc din cauză că nu restituie. Şi nu restituie ori pentru că nu mai sunt bani,
ori pentru că majoritatea dosarelor au probleme cu justiţia @ Chirurgul
Brădişteanu a fost condamnat la un an cu suspendare pentru că l-ar fi favorizat
pe fostul premier Năstase, după tentativa de sinucidere a acestuia. Procurorii
specialişti în medicină au considerat că ar fi fost ţinut în spital mai mult decât
trebuia. Doi dintre cei cinci judecători n-au fost de acord cu sentinţa @ A intrat
în vigoare prevederea care obligă comercianţii să elibereze bon fiscal pentru
toate cumpărăturile. Mulţi însă n-au aparate de marcat sau dacă au, nu ştiu să
le folosească @ Belele în serie pe capul lui Vlasov: este cercetat într-un nou
dosar de trafic de influenţă @ Avocata neoficială a Elenei Udrea, Ruxandra
Dragomir, îi acuză pe cei care au denunţat-o pe aceasta că au trădat o prietenie.
Prietenia şpăgii @ Partidul lui Băsescu funcţionează pe sistem Facebook:
primeşte “prieteni”. Fostul preşedinte se laudă că au venit 14.000 doar în ul-
timele 30 de zile. Atracţia principală a fost, probabil, Elena Udrea @ Preşe-
dintele CSM, Marius Tudose, nu e de acord cu sancţionarea jurnaliştilor pentru
“scurgerile” din dosare. Are dreptate: acestea n-ar fi posibile fără concursul
unor magistraţi @ Puiu Haşotti l-a înlocuit pe Crin Antonescu în Comisia de
Revizuire a Constituţiei. Aşa se va putea lucra mai devreme @ Ministerul
Justiţiei a lansat procesul de selecţie pentru ocuparea funcţiei Alinei Bica de
la DIICOT… @ DNA se împarte între politică şi fotbal. Ultima sa ţintă e echipa
de fotbal Petrolul Ploieşti, în legătură cu care e investigat primarul oraşului
@ Preşedintele Curţii Constituţionale, Zegrean, ar candida pentru funcţia va-
cantă de judecător la CJUE, dar îi e teamă de examinatorii de acolo, care nu
vor fi impresionaţi de background-ul său de jurisconsult @ Năstase se întreabă
– cu schepsis – când se va realiza o Columnă a lui Traian… Băsescu? @ Un
moment dureros pentru susţinătorii lui Corneliu Vadim Tudor: publicaţia
“România Mare” îşi încetează apariţia pe hârtie. Vocea tribunului va continua
să răsune prin emisiunile tabloide ale televiziunilor @ Directorul FBI a sosit
la Bucureşti, exact la ţanc ca să poată lua contact cu noul şef al SRI. Numit –
ne lămureşte Monica Macovei – fără permisiunea americanilor. O adevărată
ruşine! @ Ministrul Educaţiei, Câmpeanu, respinge orice presiune în privinţa
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orelor de religie @ Klaus Iohannis a condus pentru prima dată şedinţa CSAT
@ Primarul Ploieştiului, Iulian Bădescu a fost reţinut cu suspiciunea de abuz
în serviciu şi luare de mită @ Băsescu îşi face reclamă: “acest mic partid (adică
PMP) a salvat democraţia!” Nu ne spune însă cum s-a produs această inter-
venţie salutară. Probabil prin şpaga Elenei Udrea @ Ponta a fost foarte mulţu-
mit de “climatul” din şedinţa CSAT: constructiv şi civilizat! @ Un judecător
din Rm. Vâlcea, de 56 de ani, s-a sinucis aruncându-se de la etajul zece al unui
bloc. Se pare că suferise o depresie severă @ Senzaţia zilei a constituit-o pro-
nunţarea sentinţei în dosarul de şantaj şi mită al lui Dan Diaconescu. “Ori la
puşcărie, ori la preşedinţie” – este sloganul pe care-l lansase înainte de prezi-
denţiale şi care s-a adeverit printr-o condamnare la cinci ani cu executare şi
interdicţia de a mai practica gazetăria alţi cinci @ Tăriceanu este nemulţumit
de faptul că Hellvig şi-a depăşit fişa postului vorbind despre “axa” Bucureşti-
Washington şi posibila escală la Berlin. “Serviciile nu trebuie să decidă în ma-
terie de politică externă!” – a concluzionat al doilea om din stat @ I-a venit
rândul şi lui Felix Tătaru să fie audiat la DNA. Este cel care s-a ocupat de cam-
paniile electorale ale lui Traian Băsescu @ DNA se stropşeşte la premier, care
ar crea o “confuzie gravă” în opinia publică, punând la îndoială datele prezen-
tate la bilanţul instituţiei @ Membrii Consiliului de Administraţie al TAROM
şi-au dat demisia @ Se întâmplă minuni din astea şi pe la noi, nu doar în
Japonia: un bărbat din Timişoara a găsit un portmoneu cu acte şi bani şi a sunat
la 112! @ La reclamaţia soţului cum că transferul Monicăi Ridzi de la peni-
tenciarul din Cluj Napoca până la Jilava ar fi durat două zile, Administraţia
Penitenciarelor arată că, tocmai din cauza sănătăţii acesteia duba a făcut cinci
opriri pe traseu @ Primarul Ploieştiului va rămâne în arest 30 de zile. La
reţinere i s-a făcut rău şi a fost dus la spital @ ANAF se mândreşte cu faptul
că în februarie 2015 veniturile bugetare au fost mai mari cu 11% faţă de fe-
bruarie 2014 @ A încetat din viaţă actorul George Motoi, la 79 de ani, după o
suferinţă îndelungată… @ Tăriceanu va fi decorat cu Legiunea de Onoare de
către statul francez, pentru merite deosebite în apropierea dintre cele două ţări
@ Record istoric pentru dolar: a trecut de 4 lei! E cea mai ridicată valoare din
ultimii 11 ani @ ANRP a reînceput să funcţioneze după criza declanşată de
dosarul “Retrocedărilor”. S-a demarat transmiterea titlurilor de plată către de-
posedaţii din Cadrilater, Basarabia şi Bucovina de Nord @ Numărul cererilor
de înscriere pentru clasa pregătitoare a ajuns la 125.000 @ Conform unui
studiu, obiceiul Mărţişorului ar putea să dispară în următorii zece ani. Să ne
bucurăm, deci, de el cât mai există @ Vâlcov spune că trecerea la impozitarea
progresivă nu este tehnic posibilă în următorii doi ani @ Mircea Cărtărescu le
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supravieţuieşte susţinătorilor săi, Patapievici şi Băsescu, şi evoluează, prin
ICR, la Târgul de Carte de la Leipzig @ După cele câteva zile primăvăratice,
iarna se răţoieşte din nou la noi şi meteorologii prezic un week-end cu vijelii
şi zăpadă @ Cine zicea că Ciorbea nu face nimic ca Avocat al Poporului? A
declanşat o investigaţie în penitenciare, în urma plângerilor deţinuţilor de lux
@ Mama lui Ponta le-a replicat jurnaliştilor indiscreţi: sunt soacră, nu con-
silieră! @ Atent supravegheat de însărcinatul cu afaceri american, Dean
Thompson, Ponta s-a întâlnit cu ambasadori ai statelor arabe @ Cazanciuc face
o observaţie de bun simţ: puşcăria nu e hotel. Adevărat! Dar nici nu trebuie să
fie transformată într-un loc de tortură – fizică şi psihică @ Judecătorul Horaţius
Dumbravă, de la CSM, propune desfiinţarea instanţelor militare, care nu prea
mai au rost şi consumă fonduri importante @ Şefii de CJ vor fi aleşi prin vot
secret al consilierilor – s-a decis în Comisia care redactează proiectul Legii
alegerilor locale @ Bogdan Chiriţoiu a fost reconfirmat pentru un nou mandat
de cinci ani ca preşedinte al Consiliului Concurenţei @ Nemţii îi decorează pe
etnicii germani din politică: deputatul Ovidiu Gant a primit Ordinul de Merit
al Germaniei @ Nici o milă pentru Elena Udrea: judecătorii au decis că trebuie
să rămână în arest @ Ministerul chinez al Culturii doreşte să achiziţioneze
filme româneşti. În special dintre cele turnate înainte de 1989 @ Băiat cinstit,
Cocoş recunoaşte tot ce-i pun în cârcă procurorii în dosarul ANRP. În privinţa
învinuirilor din dosarul Microsoft se mai gândeşte @ Un alt om de afaceri cu
conexiuni în fotbal a intrat pe mâna procurorilor: Dumitru Bucşaru, fostul pa-
tron al Unirii Urziceni. A fost reţinut, deocamdată, pentru 24 de ore @ PMP
plânge după postul de europarlamentar pe care-l ocupă demisionatul Cristian
Preda şi îi cere acestuia să-l lase liber, pentru un membru merituos de pe listă
@ Mihai Voicu ne înştiinţează că în proiectul legii electorale a fost introdusă
finanţarea de la buget a campaniei electorale. Bucurie mare pe contribuabili!
@ Constantin Niţă a fost audiat ca martor (propus de Dragnea) în dosarul Refe-
rendumului @ Faţă de 2013, în 2014 PIB-ul a crescut cu 2,9% @ O parte din
moşia de la Nana a familiei Băsescu a fost pusă sub sechestru atunci când
procurorii au aflat că Ioana vrea să o vândă @ Iliescu nu crede că “cârlanul”
Ponta are nevoie de un succesor la conducerea partidului. E încă destul de tânăr
ca să nu se pună problema asta @ Judecătoria Medgidia a admis cererea lui
Gigi Becali de a fi eliberat condiţionat, făcută fără acordul comisiei din peni-
tenciar. Procurorii vor face recurs având ca motiv faptul că acesta a fost sur-
prins la un birou, desenând, în loc să dea la lopată la baza sportivă a lui Hagi
unde, chipurile, muncea… @ Ca să plătească datoriile electorale “istorice”,
PNL vrea să introducă o taxă fixă pentru toate organizaţiile sale @ George
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Scutaru a fost eliberat din funcţia de consilier prezidenţial. Din motive person-
ale. Unul dintre acestea ar putea fi intenţia lui Iohannis de a-l numi şef la SIE
@ Cum era de aşteptat, procurorii au contestat decizia de eliberare a lui Gigi
Becali. Cică acesta nu s-ar fi îndreptat suficient, chiar dacă a scris două cărţi
@ 85% dintre elevii bucureşteni s-au înscris pentru ora de religie, chiar dacă
nu mai este obligatorie @ A avut loc şedinţa de evaluare a activităţii DIICOT în
2014. Toate succesele pălesc în faţa “insuccesului” Alinei Bica @ Puţin peste jumă-
tate dintre elevii care au susţinut simularea examenelor de evaluare naţională au
obţinut note de trecere! @ Traian Băsescu îi compătimeşte pe ţăranii din Nana –
127 de familii – de la care şi-a cumpărat moşia. Pentru ce îi compătimeşte? Pentru
frauda prin care au fost puşi în posesie? Bieţii de ei, habar n-aveau că terenurile alea
nu le aparţinuseră niciodată. Ştiau doar că va trebui să le vândă cuiva… @ Stranie
lipsă de solidaritate a membrilor breslei gazetăreşti faţă de condamnarea lui Dan
Diaconescu. O explicaţie ar putea fi faptul că a fost perceput ca orice altceva decât
ca gazetar @ Iohannis a revenit în week-end la Sibiu ca să poată să susţină echipa
noastră de Cupa Davis în meciul cu cea a Israelului. A avut o sarcină uşoară…
@ Rovana Plumb a cam rămas singurul candidat pentru funcţia – vacantă – de
preşedinte al Consiliului Naţional. Şansele ei de a o dobândi sunt cu atât mai mari
cu cât a anunţat că doreşte să facă echipă cu… Ponta! @ Parchetul General
reacţionează la atacul fostului preşedinte care pune la îndoială imparţialitatea
procurorilor. Culmea – tocmai el – care a “eliberat” Justiţia? @ Ponta, cavaler cum
îl ştie o ţară întreagă, a adresat felicitări de 8 martie tuturor femeilor, inclusiv celor
care se află în… arest! @ Dacă o va prinde vara în arest, Elena Udrea va beneficia
de aer condiţionat în celulă – ne asigură administratorii acesteia. 

Ier tarea păcatelor



şaptezile / 53

Săptămâna 10
( 09 - 15 martie 2015)

@ S-a întrunit comisia comună a Parlamentului pentru revizuirea Constituţiei.
Se ia de la capăt “opera” lui Antonescu @ CSM a sesizat Inspecţia Judiciară
în legătură cu declaraţiile lui Băsescu despre terenurile de la Nana. Asta chiar
că-i culmea: să-l “judece” pe eliberator! @ Ponta crede că dorinţa PNL de a
avea toată puterea e un lucru rău. Mai rău decât dorinţa PSD de a o împărţi cu
PC şi UNPR @ Tot Ponta e încântat de gradul de absorbţie a fondurilor eu-
ropene: 55% în 2014! @ Instanţa supremă a confirmat redeschiderea dosarului
mineriadei din iunie 1990 @ Ion Chelaru este noul preşedinte al Comisiei co-
mune pentru revizuirea Constituţiei @ A încetat din viaţă compozitorul Marcel
Dragomir. Avea 70 de ani @ Miron Cozma ar vrea închisoare pe viaţă pentru
Ion Iliescu @ Artizanul achiziţiei terenurilor de la Nana, fostul consilier prezi-
denţial Adrian Rădulescu, a fost audiat la DNA. Ca martor @ Marian
Munteanu, fostul lider al Pieţei Universităţii, nu este la fel de încrâncenat ca
Miron Cozma. El crede doar că au fost făcute puţine lucruri pentru lămurirea
situaţiei de atunci @ Ministrul de Externe al Germaniei nu spune nici da, nici
ba în chestiunea Schengen. El crede însă că trebuie găsită o soluţie @ JTI
România a fost recertificată ca Top Employers – printre cei mai buni cinci an-
gajatori la nivel global @ Elena Udrea are o nedumerire: de ce Anastase, Blaga
şi Berceanu nu sunt întrebaţi de DNA nimic? Chiar aşa: de ce? @ Se strâng
semnături pentru graţierea Monicăi Ridzi @ Pentru Petre Roman, problema
mineriadei ţine de găsirea celor care au instigat în stradă @ Geoană nu se lasă:
a anunţat înfiinţarea Partidului Social Românesc. Românesc, nu român! Care
o fi diferenţa? @ Cum era de aşteptat, preşedintele Curţii Constituţionale,
Augustin Zegrean a fost respins la concursul pentru funcţia de judecător la
Curtea de Justiţie a UE. Experienţa de jurisconsult o fi bună la Curtea Consti-
tuţională, dar nu e suficientă la U.E. @ Judecătorul constituţional Toni Greblă
a fost reţinut de procurorii DNA pentru că a încercat să vândă nişte capre pe
care... nu le poseda, oficial! @ Generalul mason Bartolomeu Săvoiu, care îl
ajutase pe Greblă să facă nişte afaceri în Rusia, a fost plasat în arest la domiciliu
@ Nou scandal în reţeaua sanitară: o bătrână de peste 80 de ani a fost externată
şi lăsată să plece din spital, în halat şi în papuci, ajungând pe un câmp unde a
murit îngheţată… “Domnul Lăzărescu” în varianta feminină…. @ Gafă diplo-
matică: la aniversarea a 135 de ani de relaţii româno-germane, Aurescu i-a
oferit omologului său, Steinmayer o broşură pe a cărei copertă steagul german
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era suprapus pe harta… Franţei! @ Remus Cernea luptă din toate puterile –
dar fără succes – pentru oficializarea relaţiilor dintre cuplurile homosexuale
@ Centrele de control ale NATO vor fi instalate la Bucureşti şi vor funcţiona
din 2016 @ Inflaţia anuală a atins un minim record de 0,4% în februarie
@  Iohannis şi Ponta au participat, “şold la şold” la bilanţul Ministerului
Apărării @ Alina Gorghiu le mai lasă un răgaz pesediştilor, până în 2016, când
liberalii au programat răsturnarea lor de la putere… @ Kovesi protestează:
“Un procuror DNA nu îşi întemeiază acuzaţiile pe un denunţ!” Ci pe mai
multe… @ Primarul Ploieştiului, Iulian Bădescu, rămâne în arest pentru 30 de
zile @ Din dosarul Alinei Bica reiese că Coldea i-ar fi cerut să-l scape pe Ten-
der de închisoare “din raţiuni de securitate naţională @ Lovitură dură pentru
liceeni: vor putea intra în cluburi doar de mână cu părinţii, dacă sunt minori!
@ Fiul deputatului Florin Secară a vrut să fure geanta unei tinere, dar n-a reuşit,
fiind reținut de poliţişti. Începător… @ Iohannis a participat la festivitatea de
lansare a candidaturii României pentru găzduirea Universiadei de Vară 2021
@ După Tăriceanu, şi Oprescu va primi însemnele de Cavaler al Ordinului
Naţional al Legiunii de Onoare @ SOV despre corupţie: “Nu rezolvaţi nimic
băgându-i la puşcărie pe toţi şi aplaudând excesele unor judecători tâmpiţi!”
Iar se sesizează CSM-ul! @ Preşedintele PC, Daniel Constantin a confirmat
convorbirile avute cu Tăriceanu pentru o eventuală fuziune cu PLR @ Acelaşi
se plânge că e hărţuit de fondatorul Voiculescu şi că a devenit o ţintă a “gurilor
de foc” media ale trustului Intact @ Pe chestia asta i s-ar fi inventat şi o
“Blondă a lui Constantin” – în realitate o persoană capabilă, chiar dacă e blondă
şi care munceşte pe brânci la Dezvoltare, în subordinea lui Dragnea @ Care a
promovat şi el o jună şatenă, în Parlament @ Ponta a depus ca martor la DNA
în favoarea lui Dragnea şi a… adevărului! @ După gafa cu harta Franţei sub
steagul nemţesc, Ponta a simţit nevoia să-l încurajeze pe Aurescu, cel care era
cât pe ce să facă o depresie. A fost sancţionată purtătoarea de cuvânt a minis-
terului @ UNPR – partidul “interesului naţional” a depus o iniţiativă legisla-
tivă. Gestul contează @ Băsescu nu va fi lăsat de izbelişte. Până se vor termina
lucrările la vila din str. Gogol, ex-preşedintele homeless va primi o locuinţă
provizorie @ Pinalti a recunoscut că în campania din 2009 a strâns “bani
negri” pentru Băsescu @ De după gratii Udrea acuză: liderii PNL se bucură
de protecţie! Nu divină, ci pământească… @ Toni Greblă a fost lăsat să plece
acasă. Argumentul cu vânzarea caprelor nu a fost considerat suficient de grav
ca să merite o reţinere @ Borbely a scăpat până la urmă de punerea sub
acuzare: deputaţii au respins cererea DNA! @ Şi a fost ziua “Marian Vanghe-
lie”. Subiectul a ocupat majoritatea spaţiului ştirilor, cu dezvăluiri despre
modul în care recolta şpăgile din contractele dedicate primarul Sectorului 5
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@ A intrat în horă şi Oana Mizil, prietena (însărcinată) a lui Vanghelie, prin
ale cărei societăţi se derulau afacerile dubioase @ Nu putea să lipsească ANI,
care după ani de trudă a găsit vreun milion de euro pe care Vanghelie îl justifica
precum datorii vechi ale unor amici care şi-au adus aminte acum de ele
@ “Marca” primarului era comisionul de 20% la orice contract @ Băncile
poloneze au găsit o soluţie pentru rezolvarea crizei francului elveţian. Pentru
că au vrut. Băncile noastre nu vor! @ Georgică Cornu, asfaltatorul bănăţean a
fost arestat la domiciliu într-un dosar cu un prejudiciu de 9 milioane euro
@ Procurorul general Tiberiu Niţu descoperă apa caldă: este nevoie să se modi-
fice Legea Parlamentarilor, pentru ca aceştia să nu mai beneficieze de imunitate
@ Ponta consideră achiziţiile publice o tragedie naţională. Adevărat. Tragic
este că victimele şi-o fac cu mâna lor @ Ponta nu e prea afectat de anchetarea
lui Vanghelie. Îi e mai mult milă de Alina Gorghiu, care pierde în acest fel prin-
cipalul aliat @ Un sondaj IRES arată că majoritatea românilor au, totuşi, în-
credere în DNA @ Oana Mizil a hotărât să-şi depună demisia din funcţia de
deputat @ În Polonia, Iohannis a cuvântat agale, de mai multe ori @ Preşe-
dintele are un discurs diferit faţă de presa română. În timp ce la Bucureşti con-
vieţuieşte paşnic cu Ponta, la Varşovia declară că România are nevoie de un
alt guvern. Şi de un alt premier, bineînţeles… @ În toate necazurile cuplului
Vanghelie-Mizil, o rază de speranţă: gravidă în patru luni, Oana îi va face pri-
marului un băiat. Care, probabil că-şi va cunoaşte tatăl abia după ce acesta va
ieşi din puşcărie… @ Băsescu nu se lasă şi face declaraţii, acum de pe scările
PMP-ului. Zice el că “nici un om în România nu poate să spună că i-a dat un
leu”. Despre euro nu pomeneşte nimic @ După ce a fost reţinut la audieri peste
11 ore, Vanghelie a ieşit de la DNA încătuşat. Din primele declaraţii i se pun
în cârcă şpăgi de peste 90 milioane. Euro! @ Dus în arest i s-au luat cureaua,
şireturile şi… ceasul de la mână! @ A fost Ziua Mondială a Somnului. A fost
sărbătorită şi de filiala română a Organizaţiei Somnoroşilor condusă de Crin
Antonescu @ Codruţa Kovesi ameninţă că va face publice ameninţările la
adresa sa… @ FBI-ul zice că lipsa unor legi privind retenţia datelor afectează
colaborarea între instituţiile din SUA şi România. Mai exact americanii sunt
nemulţumiţi că n-au acces la interceptările noastre. Curtea Constituţională e
de vină – Greblă în special! @ DNA cere acceptul parlamentului ca să-l reţină
pe Şova şi să-l stoarcă de informaţii despre ştiţi dvs. cine… @ Islanda nu mai
vrea să adere la Uniunea Europeană. S-a lămurit cum e acolo şi nici de spaţiul
Schengen n-are nevoie @ Eternul voiajor Marin Anton a trecut de la PMP la
UNPR. Cu asta bifează toate partidele, cu excepţia UDMR-ului. Dar nu e târziu
@ Primarul de la Nana şi şapte membri ai Comisiei de Fond Funciar sunt ur-
măriţi penal @ Culmea justiţiei: şefa CNA a dat în judecată instituţia şi şapte
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colegi @ A fost lansată Organizaţia de Marketing în Turism din România
(OMTR) @ Darius Vâlcov a fost luat dintr-o emisiune la B1TV şi dus la DNA
pentru audieri. Se spune că ar fi vorba de fapte de corupţie din vremea când
era primar la Slatina @ Din interceptările convorbirilor lui Vanghelie reiese
că făcea uz de influenţa ziaristului Rareş Bogdan pe lângă preşedintele Iohannis
@ Un italian a plătit taxa pentru o pagină de ziar ca să-şi facă de râs nevasta
care îl înşela. O răzbunare cam scumpă, dar utilă pentru bugetul gazetei. Aşa
s-ar mai putea revigora şi ziarele noastre… @ Un agent de poliţie din Bârlad
nu poate justifica 1,1 mili-oane lei. Un mizilic faţă de ce nu pot justifica alţii
mai mari în grad @ După audierea lui Vâlcov, Ponta şi-a exprimat părerea că
acesta va continua să aibă un rol determinant în implementarea noului Cod
Fiscal. O declaraţie cam imprudentă, care a stârnit reacţii dure din partea fos-
tului preşedinte şi a celui în exerciţiu @ Preşedintele basarabean Timofte l-a
decorat pe Băsescu cu Ordinul “Ştefan cel Mare”. Poate aşa mai prinde curaj…
@ A mai murit un mare actor: Eusebiu Ştefănescu @ Corpul de Control al
Guvernului a sesizat DNA în legătură cu activitatea ANRP. Au fost acordate
cu prioritate despăgubiri bolnavilor de paranoia şi sciatică @ Din dosarul lui
Vâlcov reiese că ar fi primit mită în valoare de 2 milioane euro pe când era
primar @ Ambasadorul Olandei ne spune de la obraz că ţara sa nu va susţine
aderarea României la Spaţiul Schengen. Cică n-am fi îndeplinit cerinţele ini-
ţiale @ 22 milioane de avorturi în spitale de stat au fost înregistrate din 1958
până în prezent! O Românie! 

Lumini  ş i  umbre
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Săptămâna 11
( 16 - 22 martie 2015)

@ Semne bune săptămâna are: ziua de luni a început cu audierea lui Horia
Georgescu (ANI) şi s-a sfârşit cu ieşirea de la DNA, în cătuşe, a lui Mazăre
@ Şeful de la ANI a fost întrebat despre despăgubirile cu cântec acordate de
ANRP prin 2011, când acesta făcea parte din comisie @ Ponta e hărţuit pe
motiv că nu l-a demis imediat pe Vâlcov. Nu putea, zice el, pentru că duminică
după-amiază el nu obişnuieşte să deranjeze pe nimeni cu telefoanele @ A fost
adus la DNA şi Theodor Nicolescu, deputat PNL, audiat în acelaşi dosar cu
Horia Georgescu, pe aceeaşi temă a despăgubirilor @ O veste proastă pentru
adepţii euroatlantismului: trupele NATO vor staţiona în România pe cheltuiala
noastră @ CNADNR a preluat în administraţie Transalpina, lăsată baltă de
Nelu Iordache din motive de faliment @ Un Eurobarometru recent arată că
34% dintre români consideră că România merge în direcţia cea bună. Restul
cred că invers @ Ponta va transmite solicitarea de demisie a lui Vâlcov după
aprobarea Codului Fiscal @ Mazăre a ajuns la DNA pregătit pentru orice. In-
clusiv ca să rămână acolo – avea bagajul făcut @ Bomba zilei: când a fost in-
format că va fi reţinut, Horia Georgescu a făcut urât, fiind nevoie să fie
încătuşat cu mâinile la spate @ Elena Udrea le face în ciudă celor care doresc
să o menţină în arest ca să fie redusă la tăcere. Adică nu tace! @ Tăriceanu nu
e de acord cu cei care-şi închipuie că Palamentul e o “fabrică de trimis la
eşafod”. Şi în cazul lui Şova, parlamentarii vor vota după cum cred ei, nu după
cum le indică Iohannis @ În ziua în care a început să fie sărbătorit St. Patrick,
ambasadorul Irlandei şi-a spart capul după o căzătură, în zona unui restaurant
din sectorul 1. Nu s-a precizat dacă s-a întâmplat la venire sau la plecare @ O
altă fostă şefă de la ANRP, Ingrid Zaarour, a fost plasată sub control judiciar
@ Băsescu s-a supărat foarte tare pe procurorul general Niţu pentru că e cer-
cetat în calitate de suspect în dosarul şantajării Gabrielei Pandele. Şi-a adus
brusc aminte că la Revoluţie acesta ar fi împuşcat nişte oameni… În stilul “ba
pe-a mamei dvs.!” @ Şi despre madam Pandele şi-a amintit preşedintele ceva:
că ar fi avut de-a face cu banii Securităţii de la Crescent. O adevărată mină de
informaţii, preşedintele ăsta al PMP-ului @ De facto, însă, preşedinte este unul,
Tomac, care crede că nimic nu se întâmplă pe lumea asta fără intervenţia divină
a Băsescului. Dacă nu cerea el, Vâlcov n-ar fi demisionat… @ În Ucraina,
Iohannis s-a arătat pacifist: România nu va oferi armament letal Ucrainei, ca
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să lupte cu separatiştii pentru că e convins că armele n-au adus niciodată pacea.
Ar trebui să se mizeze pe diplomaţie @ Antipa e în top: e cea mai vizitată in-
stituţie muzeală din România @ În dosarul ANRP au fost reţinuţi şapte foşti
membri ai Comisiei de Stabilire a Despăgubirilor @ Cârcotaş, Băsescu  sco-
toceşte în biografia procurorului general Niţu despre care spune că nu i-a
cunoscut “antecedentele” revoluţionare când i-a semnat numirea. N-ar fi exclus
să afle şi că a omorât câţiva oameni… @ Pe măsură ce îi mai este luat câte un
membru de vază de poliţişti, PNL-ul îşi întăreşte criteriile de integritate
@ Horia Georgescu ar fi trebuit să meargă săptămâna viitoare la Sofia ca să-i
înveţe pe bulgari cum să lupte cu corupţii @ Inspecţia Judiciară a ajuns la con-
cluzia că Tăriceanu a adus atingeri independenţei justiţiei prin declaraţiile fă-
cute pe marginea cazului Vosganian. Da’sensibilă mai e Justiţia asta, dacă
tresare la orice atingere! @ Drept răspuns, şeful Senatului spune că opiniile
politice nu pot fi cenzurate de nimeni! @ Ponta face şi el declaraţii pentru presa
străină, dar nu spune, ca Iohannis, că ar vrea să schimbe preşedintele, ci doar
că în opinia lui sistemul de justiţie este complet liber de influenţa politică
@ Doi membri ai plăpândului PMP s-au săturat de tirania lui Tomac şi au trecut
la UNPR-ul lui Oprea, recent întărit cu fostul portar al Naţionalei, Rică Rădu-
canu. Deh, interesul naţional! @ Radu Mazăre aşteaptă decizia instanţei ca să
vadă dacă şi-a luat cu el suficiente schimburi pentru o lună @ Un medic psi-
hiatru a fost condamnat (cu suspendare!) pentru că a prescris droguri unor toxi-
comani! Păi, ce era să le prescrie? @ Voiculescu anunţă că îl va da în judecată
pe Băsescu pentru afirmaţiile făcute la adresa doamnei Pandele, cum că ar fi
folosit bani de la Crescent. Cum nu mai are imunitate, Băsescu se poate trezi
într-o nouă postură de suspect! @ Şase procurori candidează la şefia DIICOT!
@ Fosta procuroare Angela Nicolae a fost condamnată la patru ani cu exe-
cutare, pentru luare de mită @ S-a aflat şi cine l-a denunţat pe Horia
Georgescu: Dorin şi Alin Cocoş @ Cu expertiza sa de avocat, Dan Şova a de-
clarat, după ce şi-a examinat dosarul, că acuzaţiile care i s-au adus sunt neîn-
temeiate! @ Instanţa a decis că Horia Georgescu trebuie să rămână în arest
la… arest, 30 de zile. Chiar dacă s-a declarat dispus să coopereze cu ancheta-
torii @ În schimb, Mazăre se pare că e simpatizat de judecători. Pentru a doua
oară procurorii încearcă să-l ţină legat, dar instanţa îl eliberează. După ce a
aflat vestea, s-a dus direct la restaurant să mănânce bine @ Aclamat de un grup
de susţinători care strigau “La puşcărie!”, Traian Băsescu a poposit la Înalta
Curte pentru a lua cunoştinţă de faptul că este inculpat pentru şantaj. N-a mai
avut obişnuita limbariţă şi a plecat fără să mai facă vreo declaraţie @ După ce
şi-a mai revenit, a dat o “scrisorică” la Răsboiu’ pe Facebook din care reieşea
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un împrumut între nişte firme de-ale lui Voiculescu, şi s-a oferit să-i boteze
copilul lui Madam Pandele, când va naşte @ Niţu face o dezvăluire enigmatică:
după sechestrul de la Nana, Băsescu l-a sunat, dar nu au avut nici o discuţie!
Au tăcut amândoi, probabil… @ Conducerea CSM s-a întâlnit cu ambasadorii
mai multor ţări, sub atenta supraveghere a însărcinatului cu afaceri american,
Dean Thompson @ După ce s-a chinuit vreme de câteva luni, CSM a constatat
că Alina Bica a încălcat normele de conduită profesională “înhăitându-se” cu
Elena Udrea @ Comisia Juridică a decis cu un vot la limită că Şova trebuie
predat DNA-ului. Decizia finală o va lua însă plenul Senatului @ Udrea face
o constatare amară: protecţia oferită de Băsescu apropiaţilor – o aberaţie! Ea
a constatat cel mai bine acest adevăr @ 47 de poliţişti de frontieră şi şeful
Vămii Siret au fost condamnaţi la pedepse de până la 5 ani închisoare @ Numai
belele în familia Băsescu: dosarul în care este cercetat ginerele său – soţul
Ioanei – a fost preluat de DNA, pentru că la data comiterii faptelor, cineva din
familie era demnitar @ Guvernul dezbate joi, în şedinţă special, prevederile
Codului Fiscal. Cu sau fără Vâlcov… @ După ce şi-a dat demisia din funcţia
de ministru, Darius Vâlcov este pândit de procurorii care vor cere aviz de
arestare @ Chiar dacă faptele datează de acum şase ani, DNA consideră că el
constituie un pericol, în libertate. Pentru cine? @ Pentru cine strângea semnă-
turi Vanghelie, la europarlamentare? Pentru EBA! A investit în ea 150.000 lei,
pe care i-a scăzut din şpaga pe care o avea de primit de la un beneficiar de con-
tracte @ Elena Udrea şi-a văzut visul cu ochii: a fost confruntată cu denunţă-
torii, foştii ei colaboratori – Topliceanu, Nastasia şi Lungu @ Avocatul ei zice
că i-ar fi ruşinat! @ România ar avea de încasat anul acesta de la UE 678 mili-
oane de euro @ Senatul a aprobat o lege care interzice furmatul în spaţiile pu-
blice spre dezamăgirea fumătorilor din parlament @ Iohannis se opune unei
legi pentru o singură persoană – Avram Iancu, pe care liberalii Antonescu şi
Atanasiu l-au propus ca Erou al naţiunii române @ Viorel Hrebenciuc a fost
audiat în procesul finanţării campaniei PSD la preşedinţie din 2009. El zice că
Geoană ştia foarte bine de unde vin banii şi câţi, lucruri pe care acesta le neagă
cu hotărâre @ Liberalul Nicolescu ar fi primit o mită de 6 milioane lei pentru
despăgubirile acordate la Comisia ANRP @ În timp ce nevasta lui Antonescu
– Adina Vălean – a primit un premiu ca “Europarlamentar al anului”, nevasta
lui Ponta n-a primit nimic! @ Audiat la DNA, Vâlcov ar fi refuzat să răspundă
la întrebările procurorilor, motiv pentru care aceştia vor să-l aresteze, ca să
devină mai înţelegător @ Mari probleme a creat Horia Georgescu pentru echipe
de televiziune din Bulgaria şi Moldova care veniseră la Bucureşti să-l inter-
vieveze pe tema anticorupţiei. În loc de interviuri s-au ales cu imagini de la
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televiziunile româneşti, cu subiectul lor încătuşat @ Dacă nu dă plachete sau
decoraţii, Gabriel Oprea participă cu entuziasm la festivităţi – cum e aceea
dedicată eroilor poliţişti @ Băncile sunt nemulţumite de plafonarea comi-
sioanelor de carduri. Ele ar vrea mai mulţi bani, nu mai puţini… @ Şi avocata
Alinei Bica a fost luată de pe stradă şi adusă la audieri, unde a fost reţinută
pentru “favorizarea infractorului” @ Greblă dă asigurări că “caprele sunt acolo
unde au fost”. Nici n-au fost vândute, nici n-au murit! @ Nemulţumit că nu e
băgat în seamă, ziaristul Rareş Bogdan de la Realitatea, s-a dus de bună voie
la DNA să dea declaraţii despre discuţiile telefonice pe care le avea cu Vanghe-
lie. “Jumătate din timp erau înjurături la adresa lui Ponta şi a PSD” – a măr-
turisit intelectualul cu papion @ Locul lui Vanghelie ca şef al PSD sector 5 a
fost luat de un personaj pe măsură – Rizea, omul fără casă (în acte), dar cu
Ferrari @ BOR protestează împotriva afirmaţiei că vor “colecta” taxe pentru
radio şi TV TRINITAS. Sunt contribuţii benevole ale enoriaşilor, de doar 70
de bani pe familie… @ Preşedintele Iohannis şi-a luat nevasta la Bruxelles,
deşi protocolul nu prevede activităţi pentru neveste @ Rus ne mai ameninţă
cu ceva: în primăvara viitoare vor începe lucrările la podul peste Dunăre dintre
Galaţi şi Brăila @ Orban crede că nu se pune problema unei demisii de onoare
a lui Nicolescu, cel cu şpaga de la ANRP. Se pare însă că se cam pune problema
propriei demisii, după nişte zvonuri care răzbat dinspre DNA @ Dragnea se
plânge că a trimis Strategia de Descentralizare la Cotroceni, dar că n-a primit
nici un răspuns @ Viorel Hrebenciuc a fost eliberat din arest şi va fi plasat la
domiciliu până la proces @ Ponta a preluat interimatul la Finanţe până mier-
curi. A vrut să-l propună pe Cristian Socol, consilierul său, dar i-au sărit în cap
cei care ştiu că a pus la pământ Fondul de Contragarantare în mai puţin de un
an @ În lipsă de alte subiecte, Geoană comentează eclipsa: “Fenomenul ne
afectează psihic” – a spus el gândindu-se la cei care au promis că vin în partidul
lui şi n-au mai făcut-o @ Loialul Oprea crede că România are nevoie de sta-
bilitate şi aceasta nu poate fi asigurată decât de tandemul UNPR – PSD
@ Consiliul Naţional al PSD a fost un bun prilej pentru social-democraţi de
a-şi strânge rândurile (rămase) şi de a se mobiliza ca să rămână la guvernare
@ Mazăre a decis să demisioneze de la şefia PSD Constanţa şi de la Primărie.
Preferă să se plimbe cu caiacul @ Hrebenciuc îi contrazice pe cei care l-au
acuzat că a turnat: “Dacă făceam denunţuri eram demult acasă” @ Congresul
PSD va avea loc abia în noiembrie. Până atunci e de lucru @ Rovana Plumb
este urmaşa lui Năstase în scaunul de preşedinte al Consiliului Naţional
@ Cristian Rizea s-a instalat în funcţia lăsată liberă de Vanghelie în stilul aces-
tuia: cu un show în care s-au produs Viorica şi Ioniţă din Clejani @ Şi Cristian
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David a fost lăsat “la vatră”, în arest la domiciliu @ “O nouă clasă politică nu
se face cu zgomot de cătuşe” – zice Tăriceanu, care crede (cu motive) că
Parlamentul este singura putere aleasă democratic @ SOV atacă pe internet:
“Tsunami-ul judiciar are ca scop ca în final să rămână doar unul – Iohannis!”
@ Se fac  o grămadă de speculaţii pe seama absenţei lui Ion Iliescu de la Con-
siliul Naţional. Unii chiar simt că e momentul să propună şi desfiinţarea titlului
de preşedinte de onoare… @ Oprea e ferm şi, ca de obicei, pune interesul
naţional înainte de toate: “Noi nu facem jocuri de culise şi înţelegeri pe sub
masă!” Adică trădăm pe faţă dacă e nevoie @ De Ziua Poliţiei, serbată mai de-
vreme, ministrul Oprea şi-a pus uniforma de general cu toate stelele (patru) şi
a participat la ce-i place cel mai mult @ Geoană nu se lasă şi crede în conti-
nuare că “vor pleca mulţi de la PSD”. Deocamdată a plecat… Vanghelie
@ Moment istoric: din aprilie, România nu va mai consuma gaze pentru popu-
laţie de la ruşi! @ George Maior şi-a lansat o carte @ Ca să se poată abţine de
la mită, primarii PSD cer salarii mai mari @ O adevărată furtună a stârnit faptul
că cineva ar fi sunat la uşa doamnei Iohannis, la Sibiu. A sărit în sus tot SPP-
ul @ Bucureştiul rămâne cea mai ieftină capitală europeană pentru turism. La
Otopeni nu aterizează nici un charter cu turişti.

Protocol  româno-german



62 /  AMOS News

Săptămâna 12
( 23 - 29 martie 2015)

@ Simona Halep e mai… împlinită cu aproape un million de dolari, după vic-
toria din turneul de la Indian Wells @  Cât costă un penis? O jumătate de milion
de euro! – atât cere ca despăgubire un pacient care a rămas fără bărbăţie după
o intervenţie medicală neinspirată @  Un fost procuror de la Parchetul Ilfov
nu poate justifica doar vreo 170.000 lei @  La bilanţul MAI au fost prezenţi şi
Iohannis şi Ponta, dar şi Codruţa Kovesi şi Ioan Rus, care au avut chiar o dis-
pută pe tema relaţiilor dintre poliţişti şi politicieni @  S-a găsit o slujbă pentru
Horia Roman Patapievici, rămas “orfan” după ce a pierdut sinecura de la ICR:
preşedinte la ARTMARK @  Parlamentarii au aprobat cercetarea şi arestarea
liberalului Teodor Nicolescu, dar au amânat decizia în cazurile lui Şova şi
Vâlcov @  Directorul INM, Sandu, a calculat pagubele produse în ultimii 42
de ani de cele 71 dezastre meteo şi hidro: 12 miliarde de euro! @  Oprea e con-
vins că scăderea criminalităţii cu 9 procente faţă de 2009 se datorează şi
înţeleptei sale conduceri, sub deviza partidului: totul pentru interesul naţional!
@  Iohannis înţelege constrângerile materiale cu care se confruntă oamenii
care servesc legea: ghinion! @  Alina Gorghiu constată că cetăţenii şi-au pier-
dut încrederea în Parlament! Adică în instituţia din care şi ea face parte! @  De
Ziua Internaţională a Pădurii, consiliul ştiinţific al RNP ROMSILVA a organi-
zat un simpozion la care a participat şi ministrul Graţiela Gavrilescu @  Din
procesul dosarului “case pentru generali”, fostul ministru al Apărării, Dobriţoiu
a scăpat cu o condamnare de un an. Cu suspendare! @  Preşedintele Tribunalu-
lui Olt, Carmen Marinescu, este urmărită penal pentru o mită de 200.000 euro
@  Senatul a declanşat procedurile pentru numirea unui nou preşedinte la ANI
@  Proiectul Codului Fiscal a fost avizat de ministere @  La TAROM a fost
numit un nou Consiliu de Administraţie, dar a rămas acelaşi manager “profe-
sionist” – elveţianul Heinzmann – sub care compania înregistrează an de an
pierderile… programate. Pentru că la TAROM pierderile sunt bugetate!!!
@  Şova nu vrea să demisioneze din Senat până nu se stabileşte clar dacă e vi-
novat sau nu @  Fostul membru CSM, Toni Neacşu a fost condamnat la un an
cu suspendare @ Elena Udrea rămâne încă 30 de zile în arest. Fără sutien!
@ Iohannis returnează primul proiect de lege la Parlament: Codul Silvic, care
şi aşa a fost tergiversat vreme de aproape un an @ Florică, Stan şi Pescariu au
scăpat, în dosarul Microsoft, pentru că s-au autodenunţat înainte să se deschidă
ancheta. Probabil că au fost sfătuiţi de un “om de bine”… @ Decizia în legătură
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cu Vâlcov a fost amânată pentru ziua lui @ Între timp, procurorii au mai făcut
o descoperire în ceea ce ce-l priveşte: într-un seif aflat în casa unui prieten, de-
pozitase câteva milioane – lei şi dolari – trei kilograme de aur şi câteva tablouri
de mari maeştri. Evident că prietenul l-a turnat @ La Strasbourg, Consiliul
Europei a respins cererea de arbitraj pentru autonomia Ţinutului Secuiesc
@ Băsescu a fost audiat o oră şi jumătate la Parchetul ICCJ, unde a încercat
să-i convingă pe procurori că şantajul la madam Pandele era, de fapt, o decla-
raţie politică. La intrare şi la ieşire a fost însoţit de aceleaşi huiduieli şi urări
de “la puşcărie!” @ PSD vrea eliminarea definitivă a imunităţii demnitarilor.
Ca să nu se mai blocheze activitatea Parlamentului @ Noul secretar al CSAT
este Mihai Şmodorolea @ Directorul METROREX, Aurel Radu, şi-a dat
demisia ca să nu fie dat afară @ DNA a trimis la Senat, odată cu dosarul lui
Vâlcov, şi unul care n-avea nici o legătură cu acesta. Să fie… @ Aflat la bi-
lanţul SRI, Iohannis i-a avertizat pe cei de acolo că va fi cu ochii pe ei
@ Hellvig se laudă cu ce-a făcut Maior: SRI a înaintat către organele de apli-
care a legii peste 3.300 de informări! Dintre acestea au lipsit cele pe care ar fi
trebuit să i le trimită lui Băsescu în legătură cu afacerile cu ţiganii ale fratelui
său @ Chiar şi în absenţa lui Horia Georgescu  ANI descoperă imcompatibili.
Au găsit unul şi la Spitalul Judeţean Mureş. Un şef de secţie. S-au dus vre-
murile când se descopereau viitori preşedinţi sau europarlamentari @ Cineva
observă că pentru o faptă asemănătoare celei comise de Băsescu, Vântu a stat
doi ani în puşcărie. E o idee… @ După mai bine de doi ani în care ne-au lăsat
pe mâna însărcinaţilor cu afaceri, americanii au catadixit să nominalizeze un
ambasador pentru Bucureşti. Semn că e „groasă” la graniţa de est a NATO
@ Noul ambasador e diplomat de meserie – Hans G. Klemm @ Nicolae
Dumitru – NIRO i-ar fi dat 3,8 milioane euro lui Bittner ca să “ungă” meca-
nismul Microsoft @ De ziua sa, Darius Vâlcov le-a cerut colegilor din Senat
să aprobe reţinerea sa de către DNA. Iar aceştia i-au făcut acest frumos cadou
@ În schimb, faţă de Şova n-au mai fost la fel de generoşi. I-au refuzat dreptul
de a-şi dovedi nevinovăţia în faţa instanţei @ Chestia asta a stârnit o adevărată
vijelie din partea adepţilor votului la comandă @ Elena Udrea se îndoieşte că
justiţia se poate înfăptui cu denunţători buni şi denunţători răi @ Înainte să se
prezinte în faţa plenului Senatului, Şova a trecut pe la Grupul de Rugăciune al
Parlamentului unde a avut un schimb de idei cu Cel de Sus @ Executivul a
aprobat Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală. Acum e rândul Parlamen-
tului şi, apoi, al preşedintelui @ O dilemă marca Ponta: să se scadă TVA de la
24 la 20% sau să se reducă TVA la alimente  de bază – în cursul acestui an.
Pentru că amândouă nu sunt posibile @ Probabil că unul dintre argumentele
care au condus la “salvarea” lui Şova a fost şi amănuntul, furnizat chiar de el,
că la procesul dintre CEO şi Electrica, în care firma lui a asigurat apărarea
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intereselor minereşti, s-a confruntat cu firma Alinei Gorghiu, care apăra intere-
sele Electrica @ Se scumpesc cartelele la Metrou @ Şova s-a autosancţionat
autosuspendându-se din toate funcţiile deţinute în PSD, partid care îl exclusese
nu demult, revenind însă asupra deciziei @ Procurorii n-au pierdut timpul şi
l-au şi înhăţat pe Vâlcov @ Iohannis reacţionează la evenimente pe Facebook,
de parcă ar fi preşedintele Internetului @ Habar n-aveam că după ce a fost re-
vocat din funcţia de vicepreşedinte ASF pentru că nu avea decât studii sindi-
cale, Marian Sârbu a fost trimis la odihnă în Dubai, în calitate de consul.
Probabil că s-a odihnit suficient, pentru că a cerut să revină în ţară @ Abia
după o săptămână Adrian Năstase a făcut cunoscut faptul că a fost supus unei
operaţii pe cord, în Franţa. Operaţia trebuia făcută înainte de prima sa încar-
cerare… @ Agitatul Ludovic Orban studiază posibilitatea de a formula o plân-
gere penală împotriva lui Tăriceanu, pentru validarea votului lui Şova @ Alteţa
Sa, Klaus I, împreună cu consoarta, a participat la dineul oficial oferit de către
colegii săi Hohenzollerni la Sinaia, cu prilejul zilei de naştere a principesei
Margareta @ Retragerea lui Hellvig de la Parlamentul European a propulsat
acolo un anonim de prin Botoşani – Mihai Ţurcanu @ Aflat în vizită la Paris,
Sorin Oprescu a fost decorat cu Medalia Senatului Republicii Franceze
@ După ce s-a prezentat la DNA, Teodor Nicolescu a aflat că rămâne acolo,
în arest preventiv @ Primarul Dorin Florea, de la Târgu Mureş a fost audiat la
DNA în calitate de învinuit, într-un dosar care priveşte finanţarea unor cluburi
sportive din bugetul primăriei @ Un jandarm aflat în concediu de odihnă a
prins doi hoţi! @ Pe Mazăre l-ar fi turnat Paszkany, căruia i s-ar fi cerut şpagă
pentru construirea unui mall @ DNA nu se lasă şi cere din nou aviz pentru
arestarea deputatului Marko Attila Gabor, pentru abuz în serviciu. Chiar dacă
acesta stă ascuns prin Ungaria @ Darius Vâlcov a fost plasat în arest la domi-
ciliu @ La Sinaia, doamna Iohannis şi-a ascuns frumoşii genunchi sub o rochie
lungă, marca “Elie Lăslean” @ Procurorii au spart nişte case şi au găsit sub
rigips o mulţime de tablouri din colecţia lui Vâlcov. Altele decât cele din seif
@ PNL a sesizat la CCR votul din Senat pentru reţinerea lui Şova @ S-a dus
cu viaţa liniştită a băncilor, cazinourilor, avocaţilor şi agenţilor imobiliari: vor
trebui să trimită zilnic rapoarte la ANAF referitoare la tranzacţiile financiare
făcute @ Omar Hayssam a primit o sentinţă definitivă de 22 ani de închisoare,
deşi pedeapsa pentru terorism i-a fost scăzută, conform noului Cod Penal. Au
cântărit celelalte @ Cine zice că Ciorbea nu face nimic? Avocatul Poporului
s-a sesizat din oficiu în cazul cetăţeanului care şi-a pierdut organul sexual în
urma intervenţiei chirurgicale @ Numărul mare de tablouri descoperite în
diferite locaţii şi aparţinând lui Darius Vâlcov are o explicaţie: fostul ministru
al Finanţelor voia să deschidă o galerie de artă, cu tablourile achiziţionate legal
din şpăgi ilegale @ S-a lămurit şi problema titularului de la Finanţe:
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Teodorovici a fost mutat de la Fonduri Europene, locul lui fiind luat de Marius
Nica, secretarul general de la Muncă @ Băsescu a sărit ca ars, când a auzit de “dis-
cotecar” şi l-a acuzat pe Iohannis de relaţii cu Grivco! @ Călăuzit doar de interesul
naţional şi nimic altceva, UNPR-ul lui Oprea anunţă de pe acum că la alegerile lo-
cale de la anul va merge pe liste comune cu PSD @ FMI nu e de loc încântat de
prevederile noului Cod Fiscal. Cei de acolo avertizează că fără o îmbunătăţire a
colectării veniturilor nu prea avem loc pentru reducerea taxelor @ Guvernul
promite că pensiile şi salariile vor fi plătite înainte de Paşte, ca să aibă oamenii ce
cheltui @ O veste bună pe care ne-o dă Iohannis, la întâlnirea cu delegaţia Con-
gresului SUA. România oferă oportunităţi pentru investiţiile străine! Normal, din
moment ce investiţii statul nu mai face demult… @ Şi ambasada Germaniei ne
mustră în legătură cu votul pentru Şova @ TAROM declară că încă înainte de ca-
tastrofa Germanwings instituise regula ca în cabina piloţilor să se afle în perma-
nenţă două persoane @ Trecerea la ora de vară a fost marcată de cel mai puternic
cutremur din acest an: 4,8 grade pe Richter @ Călătoriile cu metroul s-au scumpit
cu 16,7% @ Tăriceanu este extrem de nemulţumit de atacurile unor instituţii ale
statului la adresa Senatului, pe care le consideră nedemocratice şi nejustificate:
votul din Senat nu-i împiedică cu nimic pe procurorii DNA să continue anchetarea
şi trimiterea în judecată a lui Şova! @ Aurescu i-a explicat (degeaba) omologului
său olandez care sunt argumentele noastre pentru aderarea la Schengen. Le au şi
ei pe ale lor @ Iohannis îşi continuă netulburat activitatea pe Facebook. A transmis
un mesaj pentru cei care şi-au sărbătorit Duminica Floriilor. Ceilalţi… @ Iconiţele
lui Tata Puiu Iordănescu de la UNPR nu ne-au prea ajutat în meciul cu băieţii din
Feroe, care merg la serviciu şi se antrenează când pot. Băieţii noştri, care încasează
milioane şi merg în cluburi, s-au făcut de râs, la Ploieşti, jucând prost şi câştigând
norocos cu un gol nemeritat. La noi nu cluburile sunt în insolvenţă, ci fotbalul însuşi…

Program de lucru
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Săptămâna 13
(30 martie - 05 aprilie 2015)

@ Circulă zvonul că Iohannis ar fi pus piciorul în prag şi i-ar fi respins lui
Oprea propunerile de avansări ale personalului din MAI. Stopează astfel cea
mai performantă activitate a generalului cu patru stele @ Cei doi miniştri pro-
puşi pentru Finanţe şi Fonduri Europene au depus jurământul la Cotroceni.
Despre Teodorovici se speră că va face mai multă brânză decât la Fonduri
Europene, iar despre junele absolvent de la SRI, Marius Nica, fost consilier al
Rovanei Plumb, se trage nădejdea că va face ce n-a făcut Teodorovici @ Pentru
că nu mai putea să rămână la Lac 2, ţinându-l pe Iohannis pe la uşă, Băsescu
a consimţit să se mute temporar la Scroviştea, în Pădure, până când se termină
lucrările în Gogol @ Ponta crede că nu e normal ca preşedintele – şi nici chiar
primul-ministru – să câştige mai puţin decât un angajat dintr-o instituţie mili-
tarizată (s-a ajuns la paradoxul ca un sepepist să aibă leafa mai mare decât
demnitarul pe care-l păzeşte!) Aşa că se va revizui întregul sistem de salarizare,
înlocuindu-se unul rău cu altul, probabil la fel de rău şi nepotrivit. Singurul
efect este că lefurile mari vor creşte substanţial… @ De pe marginea şanţului,
Moromete - Băsescu cârcoteşte tot ce se întâmplă în jurul lui. Nu agrează nu-
mirea lui Teodorovici şi ameninţă: lasă că o să vedeţi voi unde ajungeţi cu
băiatul ăsta de la discotecă… @ Tăriceanu se ţine tare în faţa valului de re-
proşuri şi acuzaţii de după votul “Şova”: Parlamentul nu va primi indicaţii
politice cum să voteze! @ Face vâlvă interviul oferit de ambasadorul rus
Malghinov în care-l face “bădăran” pe Tismăneanu @ Se înteţesc atacurile la
adresa lui madam Pandele: i-a fost spart biroul de la Senat! Precis e mâna şan-
tajistului de Băsescu! @ Mare tămbălău a stârnit decizia Curţii de arbitraj ame-
ricane care a decis restituirea unei sume importante fraţilor Micula (care au şi
blocat conturile Ministerului Finanţelor din acest motiv), sumă pe care Uniunea
Europeană o considera ajutor de stat. Nimeni nu ştie cum se poate ieşi din
această dispută, iar banii rămân blocaţi @ În faţa revoltei celor controlaţi şi
sancţionaţi de ANAF. Ponta are un singur răspuns: lăsaţi-vă de evaziuni!
@ Monica Macovei a căpiat: a lansat îndemnul ca românii să iasă în stradă şi
să picheteze fiecare sediu ANAF! Este o premieră ca un europarlamentar să
instige la nesupunere civică împotriva instituţiilor statului @ “Abuzurile”
agenţilor fiscali care sancţionează orice abatere, indiferent de sumă, îi ridică
lumea în cap premierului, după principiul “Să respectăm legea, dar să nu exa-
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gerăm!” @ Unde au dreptate “vinovaţii fără vină” este că închiderea unităţilor
cu probleme crează pagube statului însuşi, nu doar patronilor @ Iohannis îl
priveşte cu relativă simpatie pe predecesorul său, retras în sihăstria Scroviştei:
îi prieşte pensia şi e cam… postac! Asta apropo de Facebook-ul pe care se
manifestă şi acesta cu frenezie @ Vâlcov ar fi vrut să ajungă la o înţelegere cu
procurorii, declarându-se vinovat, doar că e cam prea târziu pentru un astfel
de aranjament care este posibil doar pentru încadrări care privesc pedepse de
maxim şapte ani. Pe el îl aşteaptă mai mult! @ Ştiaţi că cei mai bine plătiţi
bugetari sunt Patriarhul Daniel şi preşedintele CEC? @ La aproape un an de
la plecarea cu scandal din PNL, Tăriceanu a reuşit să-şi înscrie oficial, la tri-
bunal, partidul: PLR este persoană juridică! @ A fost reţinut de DNA fiul fos-
tului preşedinte moldovean, Sergiu Lucinschi @ Nici ginerele lui Băsescu –
Pricop nu o duce mai bine: este suspectat de complicitate la şantaj în chiar
dosarul în care a fost reţinut Lucinschi jr. @ Nici n-a apucat să se usuce
cerneala de pe decretul de numire că noul ministru al Finanţelor, Teodorovici,
a şi luat-o la picior spre Statele Unite, ca să discute cu cei de la FMI
@ Nemulţumit că la Scroviştea nu are “fir scurt”, Băsescu a solicitat STS-ului
să-i instaleze de urgenţă un astfel de telefon. Ca să-l poată suna pe procurorul
general când mai are nevoie @ Remus Jurg, procuror fruntaş în cadrul DIICOT
este implicat în dosarul Lucinschi-Pricop @ Cea mai mare nemulţumire a
preşedintelui Iohannis după o sută de zile de mandat este modul în care Parla-
mentul tratează cererile justiţiei @ S-a luat decizia înfiinţării unei noi agenţii
guvernamentale care va administra bunurile sechestrate. Când va intra în
funcţiune, probabil că cei condamnaţi nu vor mai fi în posesia a nici un fel de
bunuri. Ca în cazul lui Giovani Becali, care nu mai are nimic în proprietate @
Dobânda-cheie a BNR a scăzut la 2% - record istoric @ La conferinţa de presă
organizată cu prilejul împlinirii a o sută de zile de mandat, Iohannis s-a delim-
itat pentru prima dată de PNL: “Nu am de gând să preiau rolul opoziţiei!”
@ Preşedintele turc, Erdogan, şi-a scurtat vizita din cauza tulburărilor de la el
de acasă. Terorismul este o constantă a vieţii politice turceşti @ Înaltul oaspete
îşi pune nădejdea în noi ca să-l ajutăm să intre într-o Uniune Europeană care
nu ne (mai) doreşte nici pe noi şi nici pe ei @ Dar, prevăzători, urmaşii im-
periului otoman lucrează pentru a-şi crea propria uniune eur-asiatică, cu Azer-
baidjanul, Turkmenistanul şi alte câteva foste republici sovietice @ O variantă
românească a tragediei Germanwings s-a produs în Bucureşti, la poligonul
UTI: un tip care lua lecţii de tir, şi-a ucis instructorul şi apoi s-a sinucis! Suferea
de o depresie din dragoste, la fel ca neamţul care a luat cu el 150 de vieţi
@ Crima românului a fost premeditată – el a lăsat un bilet de adio @ Sergiu
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Lucinschi, arestat preventiv, şi-a turnat tatăl, fostul preşedinte basarabean, care
ar fi aranjat toată afacerea în care este implicat, alături de ginerele lui Băsescu
@ A murit Nicolae Rainea, cel mai cunoscut arbitru român de fotbal. Avea 81
de ani @ Directorul unui colegiu din Buzău şi două profesoare au fost reţinute
pentru fraudarea examenului de bacalaureat în urmă cu doi ani! @ Senatul a
aprobat o nouă cerere de arestare preventivă pentru Vâlcov @ Gheorghe
Frunda, jurist de profesie, este de părere că este inacceptabil ca DNA să încerce
să influenţeze decizia politică. Curat inacceptabil, dar o face! @ Elena Udrea
bagă mâna în foc: nu există nici o legătură între dosarul în care este arestată şi
Băsescu! @ Marko Atilla, urmărit penal în dosarul Retrocedărilor, refugiat la
Budapesta, şi-a trimis prin fax demisia din Camera Deputaţilor. DNA îi va
trimite, probabil, prin email, mandatul de arestare @ Neputând să-l schimbe
pe Tăriceanu prin vot, liberalii recurg la ultima soluţie: îi cer să-şi dea demisia
de bună voie! @ Vâlcov a mai predat anchetatorilor alte 47 de tablouri, dar
aceştia refuză, în continuare, să facă o înţelegere @ Sorin Ilieşiu îşi continuă
periplul partinic: a ajuns acum în PSD – exact când liberalii au mai multă
nevoie de voturi @ Mai rar aliaţi ca noi: am decis că americanii pot aduce în
România orice fel de armament doresc, fără nici un fel de restricţie! @ A ajuns
şi Niculae – cel mai bogat om din România – la puşcărie. A fost condamnat la
doi ani şi şase luni cu executare @ Deşi de bună credinţă - Vâlcov a predat
alte vreo 40 de tablouri despre care procurorii habar n-aveau – nu a găsit
înţelegere la DNA pentru a nu fi arestat @ Şefa CNA, Laura Georgescu a fost
inculpată pentru abuz în serviciu @ Şi asistenta Florentina Cârstea, cea găsită
vinovată de accidentul produs la Maternitatea Giuleşti, de acum cinci ani, a
fost condamnată, cu executare, la doi ani. Despăgubirile datorate victimelor ar
trebui plătite de compania ASTRA, care are însă probleme grave de lichidităţi
@ Băsescu s-a dus la Chişinău, dar nu ca să ceară cetăţenia: acum situaţia nu
e propice! Pentru noi ar fi… @ Mare emoţie legată de semifinala Simonei
Halep cu Serena Williams: până acum scorul e de 4-1 pentru americancă, iar
singura victorie a Simonei a venit pe un moment de formă proastă al super-
campioanei. Dar, cine ştie? @ Întâlnirile la vârf ale liderilor noştri cu preşed-
intele Erdogan au repus pe tapet proiectul cablului electric submarin dintre
cele două ţări. Doar că studiul de fezabilitate făcut acum vreo zece ani nu mai
e valabil şi trebuie făcut altul. Aşa că e de presupus că alţi preşedinţi îl vor
inaugura… @ Marko Attila, fugarul căutat de DNA, zice că cel mai greu i-a
fost să-şi dea demisia din Senat. Prin fax. Poate că-i va fi mai uşor când va
primi mandatul de arestare, prin email @ Fostul preşedinte al CNA, Răzvan
Popescu, a fost ales vicepreşedinte. L-a cam uitat Dumnezeu pe acolo…
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@ Dacă moţiuni nu reuşesc să facă, liberalii organizează, la Parlament, dez-
bateri: “Noul regim fiscal al redevenţelor la hidrocarburi” @ INS-ul ne in-
formează că în 2014 au fost cu 53.000 de pensionari mai puţini decât în 2013.
Asta înseamnă şi 53.000 de pensii “în plus” pentru Bugetul de Asigurări So-
ciale… @ Avocatul Coltuc, care dă ţepe furnizorilor săi de servicii, candidează
la şefia Baroului Bucureşti. Opţiune plină de semnificaţii… @ Din punctul de
vedere al Elenei Udrea lucrurile sunt clare: nu există nici un motiv pentru a
rămâne în arest preventiv! Procurorii au altă părere… @ Ies la iveală lefurile
de top: fostul şef al Poştei Române, cea falimentară, încasa nu mai puţin de
16.000 euro! Pe româneşte, vreo 700 de milioane de lei vechi! @ Ministrul
Oprea îşi umple timpul cu ce-i place mai mult: sindrofiile! A participat cu en-
tuziasm la aniversarea a 165 de ani de existenţă a Jandarmeriei @ Doctorul
Iohannis pune diagnostice: corupţia e o boală! Trebuie un tratament dureros,
dar vindecător! Depinde de cine îl suportă… @ PSRO – noul partid al lui
Geoană, vrea să semneze un acord cu PNL. Dar abia după Paşti @ Şi Mazăre
a fost arestat preventiv. Judecătorii n-au mai fost la fel de înţelegători ca cei
din primele două instanţe @ Preşedintele Iohannis a promulgat Legea privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 2015 @ Bucureştiul, ală-
turi de Varşovia şi Roma, este oraşul cu cel mai aglomerat trafic! @ Elena
Udrea va sărbători Paştele în arest – au hotărât judecătorii @ S-au confirmat
zvonurile legate de demisia lui Scutaru din funcţia de consilier prezidenţial: a
fost chemat la DNA în dosarul Bâgiu @ Simona Halep a pierdut, după un meci
strâns, la limită, semifinala de la Miami cu Serena. Mai are de învăţat până la
a fi “om de Grand Şlem” @ „Bomba zilei” de vineri a fost audierea la DNA a
lui George Scutaru. S-a lămurit – cum spuneam mai devreme - misterul
demisiei din motive “de ordin personal” din funcţia de consilier prezidenţial
@ Marelui specialist în informaţii şi servicii secrete i se pune în cârcă o banală
mită pe când era şef  PNL la Buzău @ De la Scutaru, iţele pleacă spre “pre-
mierul fantomă”, Cătălin Predoiu, care şi-ar fi făcut campanie electorală din
mita luată de Scutaru @ “Arabul cel cinstit”, Yassin, cu care negocia Băsescu
eliberarea ostaticilor din Irak, a fost reţinut în urma unei turnătorii a lui
Hayssam! Cel care-şi trecuse toată averea pe numele doctorului! @ Slovacii
au declarat, prin premierul lor, că nu vor recunoaşte independenţa Kossovo,
cu toate presiunile făcute de puterile interesate. Se pare că noi suntem mai…
maleabili, pentru că gestul de demnitate pe care l-a făcut Băsescu (unul dintre
puţinele…) va fi anulat în curând, după cum a declarat premierul nostru…
@ Alt şantaj marca “Băsescu”: dacă Ponta mai trimite televiziunile ca să
filmeze casa din Gogol, el nu se mai mută şi rămâne la Scroviştea, ca să nu
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mai calce nici Iohannis pe acolo! @ S-a făcut publică lista donaţiilor către par-
tide. La liberali, campionii sunt candidaţii europarlamentari, care au trebuit să
investească serios ca să pună mâna pe privilegiile de milioane ale funcţiei!
@ S-a găsit ANI să-l cerceteze la avere pe Isărescu! Tocmai pe el! L-a reclamat un
ONG, după ce guvernatorul n-a mai ştiut de la ce bancă a luat un credit! @ În
sfârşit, Gheorghe Becali (a repudiat numele uşuratic de “Gigi”) va fi eliberat, după
ce a făcut doi din cei trei ani şi ceva la care fusese condamnat. N-a stat degeaba la
bulău – a scris două cărţi (fără semne de punctuaţie) şi a prestat muncă de birou la
Academie. A lui Hagi… @ 1,4 milioane de români au nume de flori şi se pregătesc
să sărbătorească acest lucru @ După ce l-a lăsat sărac lipit pe prietenul său
Hayssam, “arabul cel cinstit”, Yassin i-a mai şi cerut două milioane de euro ca
să-l scoată din puşcărie!!! El ştie cum, pentru că prietenul Băsescu nu mai poate
să-l ajute… @ Vântu constată pe facebook: “Locul de furat în România s-a îngustat
al dracului de tare!” Dar tot mai e loc… @ Unul dintre puţinii prieteni pe care-i
avea fermecătoarea Monica Macovei, a părăsit-o: Mihai Politeanu, preşedintele
organizaţiei de Bucureşti (avea aşa ceva?) a minusculului partid înfiinţat de
europarlamentară… @ Cuvântul de ordine al lui Gigi – pardon: Gheorghe -
Becali, la eliberare: “Nu mai facem circ!” @ Atât de revoltat a fost Hagi că
antrenorul juniorilor l-a pus pe diamantul de fii-su să-i care un costum, încât a
făcut o conferinţă de presă pe tema răutăcismelor lui Kovacs @ „Arabul cel
cinstit” al lui Băsescu a fost reţinut într-un dosar în care e acuzat de trafic de in-
fluenţă @ Mazăre a fost trimis în judecată în primul dintre dosarele în care este
cercetat – cel al terenurilor schimbate @ Oana Mizil l-a vizitat pe Vanghelie în
arest şi l-a găsit jucând şah şi gândindu-se la viitor. Unul nu foarte luminos…
@ Există şi un revers al campaniilor legaliste: statul a fost obligat de o instanţă
să-i plătească 5000 de euro lui Ţundrea, pentru cei 12 ani petrecuţi în puşcărie
nevinovat. Din păcate, omul a murit, iar procurorul care l-a arestat e la pensie
(bună!) @ Au fost finalizate lucrările la podul peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse
@ Geoană zice că-l cunoaşte pe sponsorul său Niculae doar de la televizor. Ăsta
se pare că n-are jacuzzi… @ Un gunoier roman din Irlanda a înapoiat păgubaşului
1500 euro găsiţi într-o cizmă aruncată… @ A fost reclamat la ANI şi Gabriel
Oprea! A făcut-o un cetăţean care crede că anumite episoade din viaţa şi cariera
vicepremierului ar trebui luminate. Ca să nu iasă vorbe @ A încetat din viaţă Paul
Grigoriu. A fost o “voce”! @ Week-end aglomerat pentru preşedinte: mai întâi a
fost la Sibiu, la slujba de la Catedrală, după care a plecat în Germania, ca să pe-
trească Paştele alături de părinţii săi. Vede şi el acum ce bine e să ai copii… @ Un
succes costisitor al DNA: vameşii judecaţi şi achitaţi, după ce fuseseră arestaţi
în urmă cu opt ani, într-o acţiune “demonstrativă” pentru ambasadorii europeni, vor
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trebui plătiţi acum pentru toată perioada în care n-au mai primit leafă. (Şi nici şpagă!)
@ Românul – cu cetăţenie franceză – angajat la o mină din Burkina Fasso,
aparţinând lui Frank Timiş, care a fost răpit, pare dispărut fără urmă @ Monica Ma-
covei a fost părăsită de puţinii membri pe care-i avea “celula” sa politică intitulată
M10 (?!) @ Dacă şi cu Parcă: de-ar fi alegeri parlamentare acum şi nu la anul, PNL
ar lua 44% din voturi… Dar nu sunt… @ Victor – şi Viorel - Ponta s-au sărbătorit
de Florii!

Săptămâna 14
( 06 - 12 aprilie 2015)

@ Marea campioană a legalităţii a fost amendată cu 55.000 lei şi i s-au confis-
cat 300.000 lei, fonduri electorale obţinute ilegal. Este – aţi ghicit – vorba des-
pre Monica Macovei, care rămâne şi fără bani şi fără oameni în minusculul
său partid (M10!) @ Ilie Năstase remarcă cu maliţie că Simona Halep îşi
iubeşte ţara, dar iubeşte mai mult dolarii – aşa încât nu va participa cu echipa
naţională la competiţia FED din Canada @ Preşedintelui îi plac locurile exo-
tice. După concediul petrecut în Miami, înainte de mandat, dă acum o raită în
Madeira. Cu prima doamnă de mână, bineînţeles @ Liberalii au ajuns, cu tris-
teţe, la concluzia că o majoritate parlamentară nu mai este posibilă în acest

Columna lu i  Traian
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moment. Parlamentarii traseişti ori nu se lasă cumpăraţi, ori se simt bine la
putere @ Profitând de absenţa lui Iohannis, doi pui de urs au pus stăpânire pe
Sibiu @ După 15 ani, Mazăre şi-a încheiat cariera de primar! @ Primul premiu
la 6 din 49 al acestui an a fost câştigat de un jucător din Eforie Sud @ Încurajat
de primul său succes literar, Iohannis s-a pus cu burta pe carte şi a terminat al
doilea volum. Care se numeşte “Pas cu pas” @ Ponta discută cu Isărescu vari-
antele de reducere a TVA. Asta după ce a hotărât că nivelul va fi de 20%
@ Stelian Tănase dă asigurări că TVR e “în cărţi” pentru transmisiile EURO
2016, dar că nimeni nu poate garanta plata. Nici măcar Guvernul, care dă
semen clare că n-are de gând aşa ceva până la prezentarea Raportului @ Ponta
se pregăteşte să facă bilanţul celor trei ani de guvernare. Cu bune şi… mai
puţin bune @ Un barometru al unei Agenţii de Rating Politic îi dă pe liberali
creditaţi cu 44% din intenţiile de vot, în timp ce PSD-ul ar avea doar 34%
@ Ministrul Fondurilor Europene dă de ştire că, la 31 martie, rata de absorbţie
este de 53%! Mai e mult până departe! @ Gigi Becali a plecat, după eliberare,
direct la Muntele Athos, ca să fie mai aproape de Cel de Sus. Chiar dacă acesta
nu prea l-a ajutat… @ Românul răpit în Burkina Fasso poartă numele de Iulian
Gherguţ şi a fost activ în Legiunea Străină @ Băsescu a scăpat porumbelul
într-un interviu: vrea cetăţenia basarabeană în vederea unei candidaturi la
preşedinţa unei Românii Mari dacă, bineînţeles, cele două ţări vor lua o astfel
de decizie @ Ştirea Zilei: de la 1 iunie, TVA la alimente va fi redus la 9%. A
fost varianta mai fezabilă din cele două pe care le-a avut Guvernul în vedere.
Reducerea generală, la 20% va intra în vigoare de la 1 ianuarie @ După un an,
o lună şi trei zile, George Copos a fost eliberat din puşcărie înainte de termen.
A mărturisit că în viaţă a făcut două erori mari: a intrat în politică şi a cheltuit
30 de milioane în fotbal. Nu spune şi cât a câştigat de pe urma sportului ăsta…
@ Este primul din “banda celor 8” oameni de fotbal care părăseşte peniten-
ciarul @ Libertatea sa ar putea să fie de scurtă durată, pentru că urmează
sentinţa în dosarul “Loteria” @ Doamna Livia Stanciu, şefa ICCJ, reacţionează
la criticile lui Băsescu: “Foarte rar m-aş lăsa intimidată de reacţii ale unor
politicieni!” Are soluţia: îi bagă la zdup! @ Unitatea 1 de la Cernavodă a fost
deconectată de la sistemul energetic naţional, pentru efectuarea unor lucrări
@ Parlamentul a votat modificarea Statutului referitoare la majoritatea necesară
pentru adoptarea hotărârilor, după scandalul cu votul pentru Şova @ DLAF şi
DNA cercetează infracţiunile de corupţie de care este acuzată conducerea Ra-
dioului public @ Am aflat că 8 aprilie este Ziua Internaţională a Romilor! Nici
o altă etnie nu e mai internaţională ca a lor! @ Fiscul a dat iama în complexul
Dragonul Rosu şi a dat amenzi de peste 1,5 milioane lei. De când patronul
Nicolae-NIRO e în arest, comercianţii îşi cam fac de cap @ Iohannis
înlocuieşte Axa lui Băsescu (Bucureşti-Londra-Washington) cu a sa pro-
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prie: Sibiu – Madeira – Miami @ Liberalii dau în vileag complotul
Guvern- TAROM prin care ar fi fost împiedicaţi să voteze modificarea regu-
lamentului parlamentarilor, chiar dacă votul lor nu era important @ Liber pro-
fesioniştii şi deţinătorii de drepturi de autor protestează împotriva intenţiei
Guvernului (prin MF) de a-i transforma în angajaţi. Ca să plătească şi ei toate
angaralele fiscale… @ Monica Macovei crede că i s-au confiscat cei 500.000
lei din fondurile electorale pentru că a fost… prea corectă! Cum o fi rămas,
însă, cu tot bănetul ăsta, după alegeri? @ “Cruduţa” Kovesi linişteşte opinia
publică: n-are nici un dosar pe numele lui Ponta! @ Curtea de Conturi a trans-
mis Parlamentului cererea pentru înfiinţarea instanţelor specializate – o mai
veche doleanţă a preşedintelui Văcăroiu, în absenţa căreia controalele Curţii
rămân, adeseori, la stadiul de constatări @ Dacian Cioloş a fost şi el audiat la
Parchetul General. Doar în calitate de martor, în dosarul ICA @ Conturile Lo-
teriei Române au fost blocate de procurori. Nu şi fondurile de premii…
@ Codruţa Kovesi se spală pe mâini de problema cătuşelor: n-au fost inventate
în 2015 şi nici de către DNA. Alţii deţin patentul! @ Asta-i culmea: una dintre
cărţile “scrise” de Copos în puşcărie e suspectă de plagiat! Grijuliu, autorul a
cumpărat întregul tiraj! @ Tăriceanu îi trage de urechi pe magistraţi şi le atrage
atenţia că Parlamentul “nu este ghişeu de înregistrare a cererilor” trimise de
Justiţie @ Un vicepreşedinte baltic al Comisiei Europene se trezeşte dându-şi
cu părerea despre reducerea TVA. Cică va avea efect fiscal negativ şi sub-
stanţial! De unde ştie acest Valdis Dombrovskis că va fi aşa? A ghicit el în
cărţi? @ Ministrul Culturii nu mai face nici o ofertă pentru lucrarea lui Brân-
cuşi scoasă la vânzare. N-are bani! De parcă a avut vreodată? @ Mare pocinog
pe capul Elenei Udrea: când ea spera să fie eliberată, i s-au adus alte acuzaţii:
spălare de bani şi fals în declaraţii de avere! Când o auzi Băsescu şi despre
asta… @ Din Madeira, unde se odihneşte după 100 de zile de trudă, Iohannis
transmite un mesaj de Ziua Romilor: diversitatea de cultură şi tradiţie poate
îmbogăţi o societate! Nu este însă cazul nostru @ Curtea Constituţională a con-
statat că există un conflict de natură constituţională între ICCJ şi Senat! Aşa e
@ CorulArmatei Roşii vine la Bucureşti în această toamnă. Armata Roşie s-ar
putea să vină mai devreme… @ Pe Kovesi o amuză faptul că unii dintre pa-
cienţii săi primesc mai uşor vestea că vor fi arestaţi decât că li s-a pus sechestru
pe avere! @ Tăriceanu crede că ar fi binevenit ca Curtea Constituţională să
revină la rolul său de bază – acela de a se pronunţa asupra constituţionalităţii
legilor adoptate de parlament, decât să arbitreze meciurile cu DNA şi ICCJ
@ Iar stăm cel mai prost la nivel de Uniune Europeană la un anumit capitol.
Poate că multora nici nu le trece prin cap faptul că aproape jumătate din popu-
laţia României nu a intrat niciodată pe internet. Nu a declarat asta un ne-
cunoscător, ci chiar ministrul Comunicaţiilor, Sorin Grindeanu. Cei care vor fi
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surprinşi probabil că nu au aflat cât de prost stăm cu conectarea la reţeaua de
electricitate în destul de multe sate din România @ Laura Codruţa Koveşi are
dreptate: E ciudat că cei condamnaţi pentru corupţie stau liniştiţi în case de
lux... În sfârşit cineva se gândeşte la săracii oameni bogaţi ai ţării... Poate că
vom afla şi cine va fi primul bogat condamnat care îşi şi găseşte un loc de
muncă cinstit după ce se eliberează din închisoare. Sau prima... @ Milioane şi
milioane de ţigări de contrabandă, descoperite de poliţiştii de frontieră, aproape
zilnic. Şi, totuşi, tutunul nu dăunează aşa de grav sănătăţii decât dacă e de con-
trabandă @ Voiculescu a pierdut procesul în care a contestat numirea judecă-
torilor din Dosarul ICA. Adică cei doi judecători au fost repartizaţi corect în
completul care a dat sentinţa definitivă @ Fostul parlamentar Oana Mizil s-a
prezentat la sediul DNA şi a fost audiată. Precis nu a întrebat-o nimeni cum îi
merge cu sarcina ci, mai degrabă, dacă are idee cât de greu atârnă dosarul în
care este cercetată cu privire la acte de comerţ incompatibile cu funcţia de par-
lamentar. Pe procurori nu-i înduioşează deloc faptul că se apropie naşterea
copilului şi taman acum le-a pus sechestru pe avere părinţilor - Marian Vanghe-
lie şi Oana Mizil. Avere strânsă cu sârg pe persoană fizică @ Băsescu a zis-o:
Voi continua să mă exprim legat de Justiţie! Probabil pe facebook?! Speci-
ficând că afirmaţiile sale nu reprezintă o reacţie la cele întâmplate unor apropi-
aţi... nu, poate doar aşa ca să adune mai multe like-uri? @ Tot despre primii
postaci ai ţării: aflăm că Victor Ponta spune despre Predoiu (premierul-fan-
tomă) că e contra reducerii TVA. Cum aşa? Într-o postare anterioară parcă era
vorba că în Săptămâna Mare nu mai pârâm şi nu mai urâm pe nimeni... Cică
ar fi vorba chiar şi de... “invidie că am luat noi această măsură, sau pur şi sim-
plu de lipsă de inteligenţă!”. Ptiu, cu ispitele astea... @ “Spovedania” lui Boc
spune că acesta nu ştia nimic despre finanţarea PDL Bucureşti. A aflat acum!
Şi nu e prea târziu... 

Early Booking
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Săptămâna 15
( 13 - 19 aprilie 2015)

@ Hillary Clinton şi-a anunţat candidatura la preşedinţia Statelor Unite despre
care Barack Obama spune că e foarte bine că a făcut acest lucru. “Americanii
obişnuiţi au nevoie de un campion, iar eu vreau să fiu acel campion. (...) pentru
ca voi să faceţi mai mult decât să vă descurcaţi. Puteţi avansa şi rămâne în
frunte. Pentru că, atunci când familiile sunt puternice, America este puternică.
(...) Aşa că plec la drum pentru a vă câştiga votul, deoarece a sosit vremea
voastră. Iar eu sper că îmi veţi fi alături”, se arată foarte convingătoare în
mesajul postat pe facebook Hillary Clinton @ Tot de pe alte meleaguri, aflăm
că Germania va avea nevoie de imigranţi pentru menţinerea forţei de muncă.
Şi nu puţini. Cam vreo 500.000 de imigranţi suplimentari ar fi nevoie până în
anul 2050. Uite că altora le pasă nu numai ce va fi în 2050, ci şi cum (le) va fi.
Cu atât mai mult cu cât Germania rămâne o destinaţie atractivă chiar şi cu...
invazia imigranţilor! @ Fascinantul Transfăgărăşan va fi transformat în circuit
pentru competiţia Sibiu Rally Challenge 2015. Tocmai bun pentru sporturile
cu motor, circuitul Transfăgărăşan va fi o premieră mondială. Ca locaţie!
@ Chiar dacă preşedintele Iohannis nu a revenit din vacanţa de Paşti de pe
acea insulă unde nu se sărbătoreşte nici Invierea şi nici nu se ciocnesc ouă, se
pare că la întoarcere vine cu temele făcute în valiză căci a anunţat că săptămâna
viitoare cheamă partidele la Cotroceni pentru cea de-a treia rundă de consultări
@ De Paşte am stat bine la capitolul naşteri şi... tentative de suicid. În 24 de
ore, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov a înregistrat 1.180 de solicitări,
dintre care 645 de urgenţe de cod roşu şi galben. Nu puteau lipsi cele câteva
sute de cazuri de suferinţe digestive provocate de consumul de mâncare şi 79
de lipotimii şi sincope, peste jumătate provocate de excesul de alcool @ Ca la
noi la nimenea... Avocatul Poporului contestă ridicările de maşini la instanţa
supremă! Pe bună dreptate pentru că, în Bucureşti, numai în sectoarele 1 şi 6
se ridică maşini. În celelalte sectoare nu s-a aplicat niciodată această lege...
@ Cât priveşte Loteria bonurilor fiscale, premierul Ponta constată (evident, pe
facebook) că a fost un lucru bun, drept pentru care ar trebui să se continue.
Lucru bun să ce? Să câştige românii la loterie sau să încaseze ANAF-ul cum
n-a visat el vreodată? @ Chiar aşa, Romică Părpălea, este unul din fericiţii
români care a câştigat la Loteria fiscală cu un bon de 6,3 lei. Dar, în acelaşi
timp şi în persoana denunţătorului lui Dragnea în dosarul Referendumului. De
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loc din Alexandria, acesta a ajuns nu numai să convingă faptul că nu este
”mort”, ci, dimpotrivă, foarte... viu! @ Uite-aşa! Peste 105.000 de români
şi-au petrecut Paştele în staţiunile din România, cheltuind (cu bonuri fiscale,
evident) 31 milioane lei pe cazare şi masă! Şi fiindcă anul acesta, între mini-
vacanţa de Paşte şi cea de 1 Mai există doar trei săptămâni de muncă, asta a
fost doar încălzirea. Unde mai pui că la întoarcere, bugetarii primesc şi o veste
bună: salariile cresc cu 30% @ După vacanţă, M.A.I. face bilanţul pe-
trecăreţilor: în perioada 10-13 aprilie a.c. - corespunzătoare Sărbătorilor Pas-
cale, a rezultat că la nivel naţional nu au fost raportate incidente majore de
natură să afecteze liniştea şi ordinea publică. Însă, la nivel local, s-au găsit 366
de suspecţi care au fost reţinuţi şi 6.300 de amenzi au fost date @ DNA-ul
încheie Sărbătorile Pascale în aceeaşi atmosferă cu care ne-am obişnuit. După
o foarte scurtă pauză în care probabil că şi procurorii au savurat în loc de filele
nesfârşite ale dosarelor aburul cozonacilor fierbinţi, iată că nu mai puţin de 21
de locaţii din municipiul Iaşi au fost luate la control. Percheziţii inclusiv la
preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Cristian Adomniţei şi vicepreşedintele
Alin Aivănoaei, faptele cercetate fiind legate de nereguli privind un contract
de 340.000 de lei, pentru servicii de promovare a judeţului @ Şi parlamentarii
de toate cultele îşi încheie sărbătorile, în sfârşit, şi debutează în plen luând act
de demisia deputatului UDMR, Marko Atilla Gabor @ Vine vara/Bine-mi
pare/Cu trenuri suplimentare... Pentru mini-vacanţa de 1 Mai, CFR Călători
suplimentează, în perioada 29 aprilie - 4 mai 2015, capacitatea de transport cu
16 trenuri InterRegio şi Regio, cele mai multe dintre acestea având trasee spre
şi dinspre Litoral @ Aflăm că peste 1.000 de tineri vulnerabili vor fi consiliaţi
în vederea angajării. Sau trecerii la un nivel superior de educaţie. Grupul ţintă:
180 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul public de protecţie a copilului;
220 de copii în situaţii de risc; 700 de persoane fără adăpost. Începutul e bun!
@ DNA a cerut preşedintelui Senatului, prin două cereri, toate înscrisurile în-
tocmite de această Cameră, privind urmărirea penală, reţinerea şi arestarea pre-
ventivă a senatorilor în funcţie, în 2014 şi 2015. Prima cerere adresată
Senatului vine din partea Ministerului Pubic, Parchetul de pe lângă ÎCCJ,
Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie şi este
adresată preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, având data de 14
aprilie 2015 @ Ce chestie! Banca Centrală a Olandei şi-a concediat o angajată
din “motive de integritate”, adică, mai pe şleau, s-a descoperit că în timpul
liber era prostituată de lux. Dar ce prostituată: în vârstă de numai... 46 de ani
şi, pe deasupra, specializată în sadomasochism... De aici se pot naşte mai multe
suspiciuni privind motivele concedierii... @  După atâta amar de vreme de
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când bucureştenii sunt amendaţi şi nu cu sume prea mici, Avocatul Poporului
dă verdictul: ridicarea maşinilor este ilegală! Doar Guvernul poate stabili
sancţiuni legate de circulaţia pe drumurile publice, şi nu Consiliile Locale,
susţine Avocatul Poporului. Să vezi de-acum procese pentru că şi Curtea
Supremă spune acelaşi lucru @ C-aşa e în Armată: vom avea militari perma-
nent, prin rotaţie, pe flancul estic al NATO şi al UE - susţine Mircea Duşa
@ În numai o zi şi jumătate, 4.245 de persoane au depus cereri de revendicare
a premiului oferit de Loteria bonurilor fiscale @ În sfârşit s-au ocupat locurile
libere lăsate de Alina Gorghiu, Eduard Hellvig şi Florin Ţurcanu. Noii vi-
cepreşedinţi PNL sunt: Cristina Pocora, Mircea Dolha şi Iulian Dumitrescu
@ Există şi corupţi corecţi. Pinalti (adică Gheorghe Ştefan) la ieşirea din arest
s-a declarat mulţumit: Justiţia a fost corectă faţă de persoana mea! @ Tocmai
când se pregătea “să înceapă o nouă viaţă la Budapesta”, fostul deputat UDMR,
Marko Atilla se plânge că a fost condamnat pe nedrept în România. Pentru că
el doar a aplicat o decizie a Guvernului @ La doar câteva zile după ce ministrul
Rus anunţa începerea lucrărilor la autostrada Comarnic-Braşov, Ponta vine cu
altă idee: nu se poate face decât dacă avem un consens politic! @ Nepotul lui
Gigi Becali, Viorel Tudorache ar fi vândut clădirea de pe locul cinematografu-
lui AURORA cu şase milioane de euro, neplătind taxe în valoare de 2 milioane.
A fost reţinut ca să dea socoteală @ Sfânta Parascheva, de pe linia 4 de metrou,
a fost introdusă în subteran, după ce a fost sfinţită. E vorba despre “cârtiţa”
care va săpa tunelul de la Parcul Bazilescu la Străuleşti @ Crimă şocantă: un
sirian a fost omorât nu de cămătari (cum se credea) ci de nevastă, ajutată de
amant. Cadavrul a stat câteva luni în portabagajul unei maşini abandonate
vizavi de o secţie de poliţie @ Atât de mult i-a plăcut preşedintelui Iohannis
consultarea cu partidele pe tema finanţării armatei, că are de gând să repete
operaţiunea, de data asta în legătură cu reglementările electorale @ Ponta este
încântat de cum lucrează Consiliul Concurenţei, în frunte cu Chiriţoiu, pe care
iniţial dorise să-l schimbe, pentru că fusese pus de Băsescu @ Băsescu îi pro-
pune lui Iohannis un subiect pentru consultări: “penibilii” de la Transporturi!
@ Primăria lui Chiliman se mută înapoi în Banu Manta, după lungile lucrări
de refacere a clădirii afectate de incendiul din urmă cu câţiva ani! @ Fabricanţii
de ţigarete se plâng că iniţiativa “antitutun” – proiectul de amendare a Legii
349/2002 poate duce la pierderea a 20.000 locuri de muncă! @ Preşedintele
ANAF, Gelu Diaconu, se consideră pe cai mari: a considerat “neavenită” invi-
taţia sa la şedinţa Comisiei de Buget – Finanţe a parlamentului @ Nu vor şi
pace judecătorii să o lase în arest la domiciliu pe Elena Udrea. O nouă cerere
a sa a fost respinsă! @ Trecut aproape neobservat, comunicatul ambasadorului
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german a stârnit vâlvă abia după ce Adrian Severin i-a trimis o scrisoare des-
chisă în care îl face două parale (cu argumente) pentru atitudinea arogantă şi
încălcarea statutului de diplomat, în “lecţiile” pe care le dădea românilor
@ Ceva mai decent, însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite, Dean Thompson,
se rezumă să remarce calitatea de excepţie a femeilor din România. Spre de-
osebire de bărbaţi, probabil… @ În absenţa Simonei Halep – mai interesată
de premiile turneului de la Stuttgart, semifinala FED CUP din Canada ne-a
oferit o splendidă victorie a Alexandrei Dulgheru în faţa arogantei Eugenie
Bouchard @ Stelian Tănase a explicat ce eforturi se fac pentru a obţine trans-
misia meciurilor din EURO 2016 şi că totul este rezolvat, în afara… banilor,
despre care guvernul se face că nu aude. Cel puţin pentru atâta timp cât Tănase
e preşedinte-director general @ Udrea îşi cere scuze pentru că a crezut în în-
făptuirea justiţiei cu implicarea SRI. Acum crede invers @ Vineri seara, la
Realitatea, Traian Băsescu a fost încolţit de vreo şase maidanezi de presă, cu
întrebări pe care n-au avut curajul să i le pună cât timp era preşedinte. Ex-ul
nu s-a lăsat şi a muşcat şi el de unde a putut @ UDMR-ul şi-a ţinut congresul
şi l-a reales pe Hunor preşedinte. Curtat şi de PSD şi de PNL, partidul maghiar
s-a abţinut să facă vreo promisiune. Se va vedea la timpul potrivit cu cine ţine
@ CCR somează Senatul să redacteze o hotărâre în cazul votului pentru Şova
@ Tăriceanu nu se poate abţine să nu sesizeze un asalt asupra valorilor funda-
mentale ale insituţiilor democratice – asalt dat cu sprijinul unor guverne străine!
@ Fosta ministresă a Finanţelor dă de înţeles că mai sunt în lucru câteva dosare
de mare evaziune fiscală! @ Mare tupeist preşedintele ăsta al ANAF, Diaconu:
invitat de comisia parlamentară să dea nişte relaţii în legătură cu codul fiscal,
le-a dat cu flit aleşilor, motivând că invitarea sa ar fi “neavenită”. Dacă ne
aducem bine aminte, cam la fel a procedat şi Elena Udrea când o altă comisie
ancheta Gala Bute… @ Iohannis a promulgat o lege prin care veteranii de
război vor primi nişte compensaţii. Efortul bugetar nu e mare – sunt doar vreo
două mii de veterani – şi nici de durată… @ Opt români au furat din Belgia
271 biciclete ca să stimuleze practicarea ciclismului în România @ Confeder-
aţia Naţională a Patronatului Român dă în vileag un abuz al ANAF prin care
profesiile libere sunt impozitate cu mai mult decât suma câştigată! @ Ponta
atacă la baionetă Curtea de Conturi: instituţia condusă de Văcăroiu ar proceda
“miliţieneşte”, blocând investiţiile @ N-o să vă vină să credeţi – trei staţii de
metrou din Drumul Taberei vor fi finalizate luna viitoare. Nu şi linia. Dar,
măcar se desfiinţează barajele de circulaţie care stau în picioare de vreo patru
ani! @ Băsescu cobeşte: Moldova nu va intra niciodată în UE! Doar dacă se
uneşte cu România @ După gafa cu steagul german pe harta Franţei, care a
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costat-o postul pe purtătoarea de cuvânt, Externele numesc un înlocuitor. De
fapt, o înlocuitoare – Raluca Lunculescu @ Se reia “tradiţia” medaliilor la gim-
nastică: la Montpellier, unde au loc europenele Andreea Munteanu a luat AUR
la bârnă, iar Marius Berbecar ARGINT la paralele @ Canadianca Bouchard a
mai primit o lecţie şi de la Mitu, victorie cu care echipa noastră şi-a asigurat
promovarea în prima grupă mondială. 

Săptămâna 16
( 20 - 26 aprilie 2015)

@ Ofertă de senzaţie pentru şomerii români: în Germania este nevoie de 15
factori poştali! @ DNA insistă cu tupeu ca Senatul să-i pună la dispoziţie toate
documentele legate de votul lui Şova @ Şocant: unul din cinci copii aban-
donează şcoala înainte de finalizarea cursurilor @ Speriaţi de acuzaţia de ob-
strucţionare a justiţiei, şefii Senatului au dat curs ultimatumului procurorului
de caz @ Parchetul vrea să vadă dacă s-a aplicat aceeaşi procedură în cazul
altor solicitări de ridicare a imunităţii ca şi la Şova @ Noul ministru al Fon-
durilor Europene, Marius Nica a plecat şi el în pelerinaj la Bruxelles @ Cea

Tăierea porţ i i lor
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de-a treia rundă a consultărilor de la Cotroceni a început cu PSD-ul @ Au
urmat ceilalţi, dar fără PMP şi PLR @ S-a ajuns la un consens legat de legea
electorală şi faţă de imunităţi @ În absenţa premierului şi a ministrului
Finanţelor, la Banca Naţională a avut loc conferinţa “Calea României spre zona
euro”. Guvernatorul Isărescu rămâne la ideea sa că Bucureştiul ar putea adera
de pe acum, dar că avem o problemă cu restul ţării @ În luna martie, DNA a
avut o recoltă de 128 de inculpaţi, condamnaţi definitiv @ A început procesul
în dosarul “Microsoft” @ În ziua în care a fost eliberat din arestul preventiv,
fostul ministru de Interne, Cristian David s-a botezat la o biserică penticostală.
Nu e sigur că asta îl va ajuta să scape de acuzaţiile de luare de mită @ Senatul
a adoptat legea alegerilor locale. Primarii se aleg dintr-un tur @ Şefa executo-
rilor judecătoreşti, Dorina Gonţ, este acuzată de o evaziune fiscală de 3 mili-
oane euro @ Fondul Proprietatea va fi listat la Bursa de la Londra @ Surpriză
neplăcută pentru procurori: Înalta Curte a decis că drepturile lui Rudel Obreja
au fost încălcate în arest @ Iohannis a promulgat legea care reintroduce pensile
de serviciu ale aviatorilor, tăiate de Boc @ Încercând să lovească în “pântecul
moale” al Puterii, liberalii au declanşat o veritabilă campanie împotriva fostului
lor şef, Tăriceanu, aţâţând DNA-ul să scotocească prin arhiva votului pentru
Şova @ Şi se fac că nu observă nefirescul somaţiilor autoritare ale unui
procuror de caz care ar dori să facă instrucţie cu al doilea om din stat @ Argu-
mentul că nu se poate purta un dialog între o persoană fizică de la un minister
şi şeful Senatului nu pare să-i impresioneze @ Este dealtfel cam la fel cu faptul
că şeful statului major rus primeşte replica de la premierul Ponta, în loc, even-
tual, de un omolog… @ Până la urmă, semnificaţia acestei faze ţine de even-
tualitatea de a i se găsi un nod în papură lui Tăriceanu, prin care să fie descăunat
de la Senat @ Ce-o fi discutând Alina Gorghiu cu senatorul Mc Cain, la
Washington? @ Chiliman cere amendarea premierului şi a ministrului
Mediului pentru întârzierea în aplicarea deciziei instanţei de redare a parcului
Bordei bucureştenilor @ Fiica lui Samoilescu, presupus asasin din cazul
“Anca”, cel arestat şi condamnat la 25 ani închisoare fără a fi vinovat, va primi
o despăgubire de 10.000 euro, în loc de 500.000 cât dispusese instanţa prece-
dentă. Este cea mai gravă eroare juridică cunoscută, înaintea celei din cazul
Ţundrea @ 10.000 de câştigători de premii de câte 500 lei la loteria bonurilor
fiscale se dovedesc a fi prea mulţi pentru premii atât de mici. Ministerul
Finanţelor a fundamentat prost regulamentul loteriei @ Până la urmă, Senatul
va trimite la Monitorul Oficial doar rezultatul votului pentru Şova, nu şi inter-
pretarea acestuia @ Ponta e optimist: speră că până în iunie vom avea pachetul
de legi privind achiziţiile publice @ Nici n-a dat bine cu nasul prin problemele
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noului său loc de muncă şi ministrul Teodorovici are deja soluţii: şi Ministerul
Finanţelor, şi Curtea de Conturi trebuie reformate pe fond! Rezon! @ Până
luni, Ponta dă asigurări că va fi prezentată analiza privind reducerea TVA la
9% pentru apa chioară @ Elena Udrea a fost trimisă în judecată în dosarul Gala
Bute @ Al doilea consilier prezidenţial părăseşte Cotrocenii: după Scutaru, an-
chetat pentru mită, purtătoarea de cuvânt, Tatiana Niculescu Bran a demisionat
pe motiv că n-a reuşit să facă mare lucru în relaţia cu presa @ Alina Bica şi
Dorin Cocoş au părăsit arestul şi au fost lăsaţi la “vatră”, sub supraveghere
@ Băsescu nu ratează prilejul de a-l acuza pe Tăriceanu de “abuz grosolan” în
serviciu, în cazul Şova @ Udrea recunoaşte, în premieră, că a primit bani negri,
însă doar pentru partid! Ai ei erau albi… @ S-a aşteptat cu emoţie sentinţa în
dosarul Referendumului. Actorul principal, Dragnea, spera ca aceasta să fie
dată de judecători, nu de procurori. Emoţia va fi prelungită până pe 6 mai
@ Guvernul a hotărât: de acum înainte bacşişul va fi impozitat! Cu 16%. Dar,
de ce doar atât, şi nu şi CAS? @ Cineva se mira cu candoare că de pe vremea
ofensivei DNA asupra corupţiei şi corupţilor, afectate sunt doar companii
româneşti şi nici una străină. Să fie acestea din urmă “uşi de biserică”? Sau e
o formă de protecţie a… investiţiilor străine? @ Mare agitaţie după ce o tele-
viziune a prezentat imagini cu Adrian Sârbu plimbându-se prin Primăverii fără
cătuşe şi însoţit de un poliţist, de ziua lui. S-a declanşat chiar şi o anchetă care
a constatat că omul fusese la dentist! @ Senatul a votat Legea finanţării par-
tidelor. Adio cadouri electorale? @ Activitatea de control a ANAF va fi regle-
mentată printr-un proiect de ordonanţă adoptat de guvern @ Oprea se
mândreşte cu faptul că astăzi România are cele mai importante garanţii de se-
curitate, de parcă ai zice că e meritul lui şi al UNPR-ului @ Până la urmă,
hotărârea Senatului în cazul votului lui Şova a fost adoptată şi semnată de în-
suşi Tăriceanu @ Ne-am procopsit cu încă o sărbătoare naţională – şi o zi
liberă: 10 Mai! @ DNA face achiziţii: echipamente IT de 2 milioane lei. Cu
sau fără… şpagă? @ Canadienii l-au anunţat pe Ponta că au de gând să relaxeze
sistemul de vize pentru România. Poate că-i inspiră şi pe americani… @ O de-
claraţie târzie a fostului preşedinte Iliescu îl trezeşte la viaţă pe Ghiţă, cu ob-
sesiile sale: prin 2002-2003, România a pus la dispoziţia CIA nişte birouri, pe
care Agenţia se pare că le-a folosit ca închisoare de tranzit pentru talibani.
Ghiţă crede că declaraţia asta va face mult rău României, dar nu spune cum şi
de ce @ Halep a câştigat, după miezul nopţii, meciul său cu Muguruza, la
Stuttgart, obţinând şi prima sa victorie în faţa spanioloaicei @ Peste un million
de români şi-au serbat onamastica de Sf Gheorghe @ Unul dintre denunţătorii
Elenei Udrea a fost reţinut pentru dare de mită şi cumpărare de influenţă –
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Gheorghe Deaconeasa @ Elena Udrea rămâne în arest – nici morţi nu vor
judecătorii să-i dea drumul acasă @ Iohannis a plecat la Bruxelles cu un avion
particular – Băsescu e de vină că nu avem o aeronavă oficială, zice consilierul
Mihalache @ Ponta susţine ideea unei cote TVA la carte de doar 5%. Cu atâtea
reduceri iar ne punem în cap FMI-ul şi UE @ În locul Tatianei Bran, cea
obosită de decorul “comunist” de la Cotroceni, a fost numită şefa biroului de
presă al PDL, Daniela Bârsan @ Încă un senator urmărit penal – Alexandru
Cordoş @ Gabriel Oprea o ţine tot în festivităţi: a primit cu dichis protocolar
o delegaţie EUROPOL @ Guvernul s-a deplasat “în păr” la Craiova, pentru
un “meci” amical cu Executivul bulgar @ România are mai mulţi locuitori
peste 65 de ani decât până în 15 ani. Semn că ţara îmbătrâneşte @ Au fost
reţinuţi 14 cursanţi ai… “Academiei infractorilor”. Aceştia dădeau lovituri
după studii intensive @ S-a semnat contractul pentru proiectul podului peste
Dunăre din zona Brăilei. Până la construcţie mai e drum lung @ În timp ce
Iohannis aducea un pios omagiu victimelor poporului armean, Ponta participa
la un Summit al Păcii, organizat la Istanbul, de preşedintele Erdogan. Premierul
şi-a înconjurat de o nefirească discreţie participarea @ Oprea pune punctul pe
i: pensiile militare nu sunt pensii speciale şi nici vreun privilegiu. Ca să nu se
mai comenteze pe marginea subiectului @ Dispar localităţi: peste 120 de sate
nu mai există fizic, deşi n-au fost desfiinţate legal! @ Guvernul a aprobat con-
struirea unui nou sediu pentru Ministerul de Externe, undeva pe Kiseleff, unde
ministerul a cumpărat un teren @ La reuniunea cu premierii bulgar şi sârb,
Ponta a pus la cale un nou club politic: Grupul de la Craiova. La concurenţă
cu Grupul de la Visegrad @ La aceeaşi reuniune, s-a convenit că România şi
Bulgaria trebuie să intre împreună în Schengen. Când o fi asta… @ Senatul a
respins solicitarea de reexaminare a lui Iohannis pentru Codul Silvic @ La
Stuttgart, Halep a mers până în semifinale, unde s-a poticnit de Wozniacki. A
reuşit, totuşi, să vină pe locul 2 WTA, prin eliminarea prematură din competiţie
a Şarapovei @ Băsescu se miră că procurorii întreabă pe noii anchetaţi dacă
ştiu ceva despre el. Poate vor să afle lucruri bune… @ Iohannis constată fără
rost că aderarea la Schengen şi adoptarea monedei unice reprezintă progrese
de integrare nefinalizate. Parcă ştiam şi noi ceva despre treaba asta…  @ Au
trecut zece ani de la semnarea tratatului de aderare a României la UE. Ei şi?
@ În Nepal se află 19 români care, însă, n-au avut de suferit de pe urma
cutremurelor catastrofale. Mai staţi şi pe-acasă, fraţilor, că pe unde se întâmplă
ceva rău, hop şi de-ai noştri! @ Ponta sărbătoreşte moţiunea de cenzură care a
dat jos guvernul  Ungureanu, invitându-i la Parlament pe toţi cei care au sem-
nat-o. Deşi au avut o contribuţie hotărâtoare, liberalii nu se mai bucură că
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şi-au dărâmat colegii (actuali) de partid de la PDL @ Tatiana Bran, fosta purtă-
toare de cuvânt a lui Iohannis, se lamentează că n-a reuşit nici măcar să
schimbe perdelele de la Cotroceni @ Pofta vine mâncând: liberala Pocora vrea
reducere de TVA la 5% şi la produsele pentru copii @ Fără vreo ocupaţie con-
cretă, Băsescu a hotărât să se dedice “apărării” mandatelor sale! Acestea se
apără singure prin performanţa, unică până acum, a două suspendări şi a unei
căderi de guvern prin moţiune de cenzură. I-a mai lipsit doar o… arestare pre-
ventivă! 

Săptămâna 17
(27 aprilie - 03 mai 2015)

@ Inspecţia Judiciară constată că afirmaţiile lui Băsescu şi Udrea afectează
independenţa justiţiei. Cum aşa: chiar părintele statului de drept şi fiica?
@ Aurescu face o vizită în Republica Norvegia. Pardon: în regat! Republica
era pe vremea lui Udrea, şefă de cancelarie @ Iohannis a fost primit la Quiri-
nale de un preşedinte italian la fel de decorativ ca şi el. Dar mai vorbăreţ!

Cooperare
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@ A cam scăzut producţia de incompatibili de când nu mai e Horia Georgescu
şef la ANI. Abia de mai găsesc cei de acolo câte un director general de la
ANCPI @ La împlinirea a trei ani de la răsturnarea lui Ungureanu prin moţiune
de cenzură votată şi de pedelişti (!), Ponta constată că “nu mai suntem unde
eram atunci”. Unde suntem? @ Ion Iliescu a realizat ce furtună a stârnit cu
afirmaţiile sale referitoare la “biroul CIA” şi o dă la întors: “Nu am confirmat
în nici un fel existenţa unei închisori ilegale în România!” @ La aniversarea
căderii guvernului său, Ungureanu avertizează: “Nu am dispărut! Am doar răb-
dare!” Răbdare să ce? @ MAE recomandă evitarea călătoriilor în Nepal. Pe
câţi i-o fi întors din drum? @ Preşedintele ICR, Lilian Zamfiroiu, şi-a data
demisia considerând că a făcut tot ce se angajase să facă, putându-se întoarce
în diplomaţie. Boroianu, omul lui Tăriceanu, se pregăteşte să-i ia locul @ Ponta
face un apel patetic la “liderii PNL-PDL” să nu blocheze revizuirea Consti-
tuţiei. Or, ei atât aşteaptă, ca să dovedească că PSD-ul n-are voinţă politică
@ Se pare că s-a găsit o slujbă pentru George Maior: ambasador în Statele
Unite. Nu e rău… @ Ca să nu se plictisească, Iohannis i-a invitat şi pe sindi-
calişti la consultări. Or să vorbească de una, de alta, mai mult ei… @ Marţi
seară, Ateneul Român a fost obiectiv de securitate de grad zero: acolo a avut
loc recepţia acordată cu prilejul Zilei Naţionale a Israelului de către am-
basadorul Dan Ben Eliezer. În faţa mulţimii de invitaţi au cuvântat am-
basadorul, în româneşte (are rădăcini prin Moldova) şi Valeriu Zgonea, într-o
engleză care i-ar fi ruşinat pe cei care-l mai ironizau pe tema accentului neaoş
@ A venit momentul ca România să fie parte a Schengen – spune preşedintele
Italiei. Mai rămâne să o spună şi Angela, prietena lui Iohannis @ Culmea:
avem şi un spital fruntaş – premiat în străinătate: Spitalul Grigore Alexan-
drescu, distins la Londra cu “Premiul pentru cel mai bun spital” @ Mohamad
Murad, antreprenorul în construcţii, a obţinut de la CNA licenţă pentru postul
Money TV. Ban la ban trage… @ Senatorii au adoptat proiectul Codului Fiscal,
fără să mai ţină cont de observaţiile grupurilor afectate (patronate) @ Predoiu
e oripilat: Ponta a batjocorit fotografia actualului preşedinte! Dacă o batjocorea
pe cea a fostului, era OK! @ Maşinile electrice vor obţine o subvenţie consis-
tentă de la stat. Nu prea se înghesuie nimeni, însă… @ S-a pus sechestru pe
averea lui Ghiţă! Oare şi pe cele 80 de milioane de euro pe care le “împrumu-
tase” unui prieten? @ Iohannis emite banalităţi pe bandă: avem nevoie de o
lege care să asigure votul românilor din diaspora! Păi, ştiam chestia asta din
noiembrie anul trecut! @ CSM, pudic, vrea să interzică imaginile cu arestaţi
în cătuşe. Nu dau bine la sensibilitatea publicului @ Spre disperarea lui Cernea,
parlamentarii nu vor să interzică numerele de circ cu animale @ Ponta este
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foarte dezamăgit că liberalii n-au vrut să voteze Codul Fiscal. Credea despre
ei că sunt mai dedicaţi interesului naţional… @ Gabi Oprea a mai participat la
o ceremonie: cea ocazionată de Ziua Veteranilor de Război. Este şi el un vete-
ran, al luptei pentru… interesul naţional! @ Să nu-ţi vină să crezi: în trei săp-
tămâni, românii au făcut peste 100.000 de fapte bune. Pe cele rele nu le mai
poate număra nimeni @ Comisia juridică a Senatului a admis propunerea ca
arestaţii  neviolenţi să nu mai fie încătuşaţi. O grea lovitură dată televiziunilor
de ştiri! @ La TVR, în locul lui Lucaci, la “Ştiri”, Stelian Tănase a numit-o pe
Raluca Stroe Brumaru @ Radu Boroianu a fost numit şef la Institutul Cultural
Român. E liberal, dar de-al lui Tăriceanu… @ Dotată cu clarviziune, Rovana
Plumb se gândeşte că ministerul Muncii să demareze un proiect pilot pentru
creşterea numărului de câini însoţitori pentru nevăzători. Unii ar fi buni şi pen-
tru nişte văzători… din Guvern… @ DNA a făcut percheziţii la primăria din
Miercurea-Ciuc şi l-a invitat la audieri pe primarul Raduly. Îl paşte o acuzaţie
de luare de… Cum se zice “mită” în ungureşte? @ Guvernul a declarat 2015
ca “anul veteranilor de război.” Cât mai există veterani… @ Mihai Stănişoară,
fost ministru al Apărării într-un guvern PDL, a demisionat din Parlament @ O
aeronavă militară a transportat în România militarii ucrainieni răniţi. Acum
vreo câteva luni am mai primit la tratament şi nişte răniţi de la Maidanul din
Kiev. Dragi vecini, voi răniţi-vă, că noi vă tratăm! @ Sindrofie după sindrofie
la curtea generalului Oprea: chiar în faţa ministerului s-au adunat câteva zeci
de Duster pe care le primesc Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă. Cheile
maşinilor au fost înmânate de însuşi ministrul @ ANAF a identificat (de ce
abia acum?) impozite nedeclarate în valoare de un miliard de euro, doar în
primele trei luni din 2015 @ DNA s-a dus şi la RAPPS, de unde l-a luat chiar
pe directorul Surdu, care a fost turnat că a primit şpagă chiar de către deja cele-
brul Bâgiu @ Că tot sunt puţini şi n-o mai duc mult, Guvernul îşi permite să
dubleze rentele veteranilor de război! @ Iar Oprea n-a avut nici el vreo reţinere
în a înainta în grad 22 de veterani din cadrul MAI. Nu la gradul său, bineînţeles
@ Tudor Ciuhodaru, de profesie traseist, s-a înscris în UNPR – al cincilea par-
tid pe care-l are la activ! @ Raportul TVR a fost trimis la comisii cu termen
de o săptămână. Suspansul mandatului lui Tănase se apropie de final. Suspan-
sul, nu mandatul… @ CSM nu mai pridideşte să numere atingerile aduse
Justiţiei de către Băsescu şi Udrea! @ Deputaţii au respins şi ei, pe modelul
Senatului, cererea de arestare a deputatului Ion Ochi. Corb la corb… @ Înalta
Curte a decis arestarea lui Marko Attila. Nu se ştie însă cum va fi realizată
această acţiune, omul fiind refugiat… acasă, adică în Ungaria @ Elena Udrea
va fi mutată la penitenciarul Târgşor. Poate acolo sunt condiţii mai bune decât
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la “tubulatură”… @ Se scumpesc garsonierele! Să aibă vreo legătură cu
numărul tot mai mic de căsătorii? @ Victor Ponta a plecat, împreună cu zece
parlamentari, într-un turneu prin câteva ţări arabe @ De la 1 Mai a intrat în
vigoare noul Cod Vamal al Uniunii Europene @ Primarul din Iaşi, Nichita se
află sub control judiciar pentru fapte de corupţie: a folosit Poliţia Locală pentru
a-şi spiona iubita! @ La nemţi, ca la noi: ce nu crede cancelarul, crede preşe-
dintele. Anume că Germania ar trebui, totuşi, să plătească nişte depăgubiri
Greciei. Altele decât cele pe care le-a plătit deja! @ Emoţie mare: Elena Udrea
ar fi fost ameninţată cu moartea de către un deţinut! O moarte lentă – prin
SIDA! @ Eşec total al Legii Picnicului în vacanţa de 1 mai: tone de gunoaie
au rămas peste tot pe unde s-au relaxat ai noştri! @ Avem două campioane
europene la caiac-canoe şi o medalie de argint. Cu canotajul şi gimnastica ce
ne mai cârpim cu medalii… @ Cei patru ostaşi români răniţi în Afganistan au
evoluţii clinice bune @ Dan Voiculescu scrie de zor cărţi ca să-şi reducă
pedeapsa. El mai scrisese şi înainte, nu ca Copos… @ Victor Ponta este sever
cu sine însuşi: îşi acordă doar nota 8 pentru guvernare. Alţii nu-i dau nici atât!
@ Sile Cămătaru dezminte cu toată autoritatea sa zvonurile despre un presupus
atentat cu SIDA împotriva Elenei Udrea @ Ambasada SUA a stârnit senzaţie
cu anunţul că face angajări pe salarii de 6000 lei! 

Sent inţă severă
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Săptămâna 18
( 04 - 10 mai 2015)

@ A început Săptămâna Medierii. Nu în politică, bineînţeles… @ Primarul
Piedone a inaugurat Clubul Seniorilor din Sectorul 4 @ Daniel Horodniceanu
a fost avizat de CSM pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT (în locul lui
Bica). Deşi nu s-a prezentat prea grozav la audiere… @ Conform Programului
de Convergenţă, economia românească va creşte cu peste 3% anual în următorii
ani, ajungând la 4% în 2018 @ Cei aproape 100.000 de români care au mişunat
prin ţară în zilele libere de 1 mai ar fi cheltuit 12,5 milioane euro. Adică vreo
125 euro de cap de turist @ Deşi a pierdut din primul tur al turneului de la
Madrid, Simona Halep păstrează locul al doilea în clasamentul WTA @ Cu
toate că e prietenă la toartă cu Coldea şi o prigonesc împreună pe Elena Udrea,
Băsescu nu are nici o reţinere să spună: “mai daţi-i un mandat” Codruţei
Kovesi. Poate că aşa îşi va rupe gâtul… @ Valeriu Zgonea a efectuat o vizită
în Malta, la invitaţia omologului său. Pentru că au şi acolo o Cameră a Depu-
taţilor… @ Intrarea în vigoare a cardurilor de sănătate a provocat un adevărat
haos. Unele spitale au refuzat să acorde bolnavilor asistenţă în lipsa documen-
tului @ Preşedintele CNAS, Ciurchea, îi ameninţa cu sancţiuni pe furnizorii
de servicii medicale care refuză bolnavii @ Comisia Europeană adoptă noi
reguli care să ajute statele membre cu absorbţie redusă de fonduri UE @ Pro-
ducătorul general al TVR, Cristian Zgabercea, s-a autosuspendat din funcţie
pe perioada în care este anchetat într-un dosar al lui Nicuşor Constantinescu
@ Victor Ponta şi-a început vizita în Emiratele Arabe Unite, după cele din
Qatar şi Arabia Saudită @ Victor Ponta şi-a încheiat turneul prin cele mai bo-
gate ţări din Golf: Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit. A
fost asigurat că banii arăbeşti se vor orienta spre oportunităţi din România
@ Oprescu este bucuros că obligaţiunile emise de municipalitate au fost listate
la Bursă @ PMP crede că Nichita trebuie să demisioneze. Dar pe cine mai in-
teresează ce crede partidul al cărui preşedinte defilează cu cătuşe? @ În mini-
vacanţa de 1 mai inspectorii antifraudă au dispus sancţiuni de aproape două
milioane lei @ Iohannis hărţuieşte partidele chemându-le la consultări. De data
asta în legătură cu proiectul de lege “Big Brother” @ Fosta iubită a lui Nichita
– cea care l-a şi denunţat la DNA – vine cu noi dovezi în legătură cu problemele
psihice ale primarului @ La Galeria Senso a avut loc cel mai important vernisaj
de pictură din acest an: după peste 20 de ani de “tăcere” maestrul Zamfir
Dumitrescu a prezentat prima sa “personală” în ţară, cu o selecţie de lucrări de
excepţie @ De la vernisaj n-a lipsit vechiul său prieten Adrian Năstase. Ba a
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fost văzut acolo şi Mircea Geoană @ Încă o ceremonie marca “Oprea”: la Mi-
nisterul de Interne au fost avansaţi în gradul de general patru veterani de război
din MAI @ DNA a contestat cu iuţeală propunerile de modificare a Codului
Penal făcute de parlamentari. Procurorii nu-şi cedează nimic din “privilegii”
@ Uniunea Notarilor Publici anunţă Ziua Porţilor Deschise – sâmbătă, 9 mai
@ Lui Gorghiu i s-a pus pata pe Bănicioiu, pe care l-ar vrea demis @ Duşa
consideră că România este o oază de stabilitate în zonă. O fi fost, că de când
cu baza de la Deveselu numai oază de stabilitate nu mai este @ Dragnea este
convins, cu 24 de ore înainte de pronunţarea sentinţei, de nevinovăţia sa în
dosarul “Referendumului” @ Bruxelles-ul este îngrijorat că deficitul bugetar
al României se va înrăutăţi din cauza reducerilor de taxe. Dar dacă se va îm-
bunătăţi? Ce vor mai spune atunci specialiştii deficitului? @ Un raport
ACTIVE WATCH a ajuns la concluzia că presa din România e politizată,
coruptă, agresată şi veşnic insultată. Adică aşa cum şi-a aşternut! @ PSD, care
ar vrea să rezolve rapid problema conducerii TVR, denunţă un “blocaj” din
partea PNL şi UDMR @ Tot de la Bruxelles vin şi prognoze optimiste: Româ-
nia va avea o creştere economică robustă în următorii ani! @ De când e plecat
pe la arabi, Ponta conversează cu românii pe Facebook, înştiindu-i că suntem
pe calea corectă din punct de vedere economic şi social. Aşa o fi? @ Acade-
micianul Nicolae Breban va fi preşedinte onorific al Consiliului Consultativ
al ICR. Un fel de floare la butoniera lui Boroianu @ Iohannis a discutat cu li-
derii partidelor politice despre proiectul Legii “Big Brother” – cea a cartelelor
pre-pay @ Camera Notarilor Bucureşti a anunţat manifestarea “Porţi deschise”
pentru sâmbătă @ Sentinţa în dosarul fraudei la Referendum a fost amânată
pentru 15 mai @ Curtea Constituţională a decis că hotărârea Senatului în cazul
votului pentru Şova a fost neconstituţională. Asta poate să însemne că votul
va fi reluat şi că soarta lui Şova se poate schimba @ Eternul Titi Dincă a fost
numit, interimar, producător general al TVR, în locul lui Zgabercea, care s-a
autosuspendat @ Dobânda de referinţă a fost scăzută de Banca Naţională de
la 2 la 1,75%! Fără precedent! @ Tăriceanu anunţă că decizia CCR va fi res-
pectată, dar trebuie mai întâi să primească motivarea. Apoi se va vedea cum
trebuie să se procedeze. Judecătorii spun că o lege nu poate să prevaleze în
faţa Constituţiei @ Stelian Tănase afirmă răspicat că nu va demisiona şi că va
aştepta rezultatul dezbaterii Raportului de activitate al TVR @ Soarta lui Şova
depinde ori de reinterpretarea deciziei iniţiale ori de reluarea votului. În ambele
cazuri acesta îşi pierde imunitatea @ ANAF a ajuns la concluzia că compania
ROMPREST ar fi prejudiciat statul cu 4,5 milioane euro. Drept urmare, pa-
tronul Florian Walter a fost dat în urmărire @ Fără Horia Georgescu, ANI lu-
crează la turaţie redusă. L-a găsit, totuşi, incompatibil, pe deputatul Gheorghe
Vlad Nistor @ Prognoza de inflaţie a BNR pentru 2015 este “zero”. Adică
viaţa nu se va scumpi. Sau ce se va scumpi, va fi compensat de ce se ieftineşte
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@ Un “tun” de 35 milioane de euro ar fi dat Alexandru Vişan, patronul com-
paniei SCOP COMPUTERS! @ Patronatul Serviciilor Private din România îl
acuză pe ministrul Teodorovici că dezinformează când spune că profesiile libe-
rale nu vor fi afectate de reglementările “secrete” ale ANAF. Deşi acestea au
fost contestate cu hotărâre, nimic nu le-a clintit din textul Codului Fiscal
@ Însărcinatul cu afaceri al SUA, Dean Thompson a fost la Parlament ca să
dea nişte indicaţii în legătură cu schimbarea unor prevederi din Codul Penal
@ Primarii vor scăpa de spectrul incompatibilităţii dacă sunt membri ai unor
CA – conform modificărilor care se vor face în textul legii @ Percheziţii la
Consiliul Judeţean Suceava @ SPP-ul a împlinit 25 de ani de la înfiinţare. Este
urmaşul celebrei “Direcţia 5” a Securităţii @ Lui Gheorghe Nichita i-a trebuit
mai mult de o săptămână ca să ajungă la concluzia că ar trebui să se autosus-
pende din funcţiile pe care le deţine în PSD. Deocamdată, rămâne simplu mem-
bru @ În sfârşit, a sosit şi ziua în care Elena Udrea a scăpat de calvarul arestului
la “tubulatură”. Va fi consemnată la domiciliu @ Sondaj INSCOP: mai mult
de jumătate dintre români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie bună.
Înseamnă că Ponta se bucură de susţinere – mai multă decât indică sondajele
comandate de PNL @ Băsescu o dă direct pe limbajul din port, adresându-se
parlamentarilor cu “Opriţi-vă, imbecililor!” N-o să vă vină să credeţi, dar ţine
cu Codul Penal. Ăla care o să o poprească pe Elena Udrea @ Surpriză neplă-
cută pentru preşedintele CJ Iaşi, Cristian Adomniţei: a fost săltat din trafic de
către procurorii DNA @ Comisia Europeană a întrerupt fondurile pentru Româ-
nia pe mai multe capitole @ Curtea Constituţională a decis că durata arestului
la domiciliu neprevăzută în Codul Penal este neconstituţională @ PSD are un
nou purtător de cuvânt – Gabriela Podaşcă. Nu se ştie dacă va apuca să scoată
vreo vorbă, dată fiind logoreea şefului său @ Ponta a marcat şi trei ani de
parteneriat cu UNPR. Evident, în numele… interesului naţional @ România
somează Ungaria să îl predea pe Marko Attila, parlamentarul al cărui arest pre-
ventiv a fost aprobat de colegii parlamentari, dar care s-a ascuns pe la
Budapesta @ Ponta crede (oare?) că poziţiile ambasadelor SUA şi Marii Bri-
tanii în legătură cu modificările Codului Penal sunt justificate. De ce n-ar fi
justificate şi nişte poziţii de-ale ambasadorilor noştri faţă de unele acţiuni ale
parlamentelor american şi britanic? @ Pădurar făcut la seral, pedelistul
Gheorghe Tinel, vopsit liberal, are un cui împotriva directorului general al RNP
Romsilva şi se mira că mai e director, deşi e anchetat în dosarul de la Bacău.
Tinel n-a prins de veste că acuzaţiile respective au fost retrase, lucru pe care
putea să-l afle doar întrebând pe cine trebuia. Dar nu s-ar mai fi aflat în tre-
abă… @ Ambasadorul român în Pakistan s-a născut a doua oară, scăpând
nevătămat dintr-un accident de elicopter în care câţiva colegi diplomaţi şi-au
pierdut viaţa @ Iohannis îl “toarnă” pe Ponta că a plecat “pe şest” în ţările
arabe, fără să-l anunţe! E drept însă că şi el, când s-a dus în Madeira, nu i-a
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spus nimic lui Ponta… @ Guvernul a pregătit prost implementarea cardului
de sănătate – atacă liberalul preşedinte premierul social-democrat! @ Gheorghe
Nichita cugetă amar la păţania sa: “N-am ştiut că a te îndrăgosti de o femeie
înseamnă un delict!” E drept, însă, când amorul mai include şi hărţuirea aman-
tei, asta devine delict! @ Deşi n-a vrut să i-o dea lui Băsescu, RAPPS n-a reuşit
să vândă vila din Snagov @ O veste bună pentru turişti: nu mai e nevoie de
vize pentru Emirate! @ Iohannis cugetă în stilul său oblu: MCV trebuie să
ajungă la finalizare! Evident, într-o bună zi, dar nu se ştie când… @ Cristian
Adomniţei a fost reţinut de DNA pentru că ţinea morţiş să-şi plătească nişte
amici care nu făcuseră o lucrare de publicitate comandată, încercând chiar
să-i prostească în faţă pe auditori! @ Nichita va sta în arest la domiciliu, ca să
n-o mai urmărească pe domnişoara Samson @ Harnicii procurori au răscolit
arhivele Mediafax găsind încă o datorie de vreo zece milioane de euro @ Oprea
a calculat cu atenţie şi i-a rezultat că la 9 mai 2015 se împlinesc exact 138 de
ani de la câştigarea independenţei. La care, evident, un principal aport şi-a
adus… UNPR-ul! @ Dacă tot n-are altă treabă, Băsescu face bilanţuri. După
cel al celor două mandate glorioase ale sale, l-a făcut şi pe cel al celor trei ani
“catastrofali” ai lui Ponta! @ Marşul pentru protejarea pădurilor organizat în
mai multe oraşe din ţară a fost salutat de preşedintele Iohannis, cel care a întors
Codul Silvic cu argumentele celui mai mare tăietor de păduri româneşti – o
firmă austriacă @ Ponta nu putea rata ocazia de a arăta că Guvernul a trimis la
DNA un raport pe această temă încă de anul trecut @ Manifestări regaliste în
serie, de 10 mai, care au culminat cu un Garden Party oferit de familia regală
la Palatul Elisabeta la care au participat câteva mii de invitaţi care s-au călcat
pe picioare la standurile cu băuturi şi gustări promoţionale @ Cu prilejul
aniversării regalităţii a susţinut şi prinţul Paul un discurs, pe care l-au aplaudat
prinţesa Lia şi finul lui Băsescu... 

În moarte c l in ică pol i t ică
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Săptămâna 19
( 11 - 17 mai 2015)

@ La participarea „în direct”, dar prin telefon, la o emisiune TV, Elena Udrea
a lansat o ipoteză tulburătoare: prin arestarea ei, Codruţa Kovesi a... crescut în
sondaje! A mai fost emoţionată buclata fostă divă politică şi de faptul că
Băsescu a crezut în ea. Şi la ce i-a folosit? @ Mare scandal în noul PNL din
cauza vechiului PNL care a lansat atacuri calificate drept “murdare” la adresa
PDL-ului. Autor – vicele Atanasiu care, într-o reuniune “secretă” cu colegii
săi a lansat idea că Predoiu n-are nici o şansă să ajungă premier şi că în timp
îi vor elimina pe toţi liderii pedelişti @ Asta-i lipsea lui Iohannis, care tocmai
se pregăteşte să-şi aducă partidul la putere, scop în care a început să-l atace la
“baionetă” pe Ponta @ Dură cum o ştim, Alina Gorghiu a spus că asemenea
atacuri nu vor mai fi premise şi vor fi sancţionate aspru. În viitor… @ La
Bucureşti au debutat lucrările Summit-ului Regional de Securitate Cibernetică.
Concluzia: maxima insecuritate a domeniului! @ Şefa CNA, Laura Georgescu
este urmărită penal pentru abuz în serviciu şi uz de fals @ Pus la zid pentru
afirmaţiile sale, Atanasiu recurge la scuza clasică: declaraţiile sale au fost
scoase din context! El a vrut, de fapt, să spună cu totul altceva decât s-a înţeles
@ Înţelept, Vasile Blaga a concluzionat că “este un moment peste care va trebui
să trecem!” @ INSCOP a sondat opinia publică şi a rezultat că 58,4% dintre
repondenţi sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu
@ Iohannis are unele nedumeriri în legătură cu audierea lui Horodniceanu la
CSM pentru funcţia de procuror şef al DIICOT şi a cerut stenogramele ca să
se lămurească @ Senatul a votat, în secret, amendamentul care înlocuieşte sin-
tagma “suspiciuni rezonabile” cu “indicii temeinice” în activarea arestului pre-
ventiv. Asta în ciuda vizitei însărcinatului cu afaceri american la Parlament şi
a încercărilor disperate ale acestuia de a convinge legislativul să nu facă o
asemenea greşeală. Nici Iohannis n-a fost mai mulţumit de rezultatul acestui
vot. Dar, democraţia are regulile ei @ Iată că Iohannis şi Ponta au căzut de
acord asupra unui lucru: că este nevoie de două avioane VIP pentru deplasările
lor! Unul mare şi unul mic @ După ce au dezbătut împreună afirmaţiile lui
Atanasiu, atât peneliştii (vechi), cât şi pedeliştii au considerat că ies… întăriţi
din această întâmplare @ Comisiile parlamentare au avizat propunerile de am-
basadori şi reprezentanţi de oficii diplomatice, pe bandă @ Doar Opera Naţion-
ală nu fusese vizitată de procurorii DNA. Iată că au făcut-o şi pe asta, într-un
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dosar de fals în declaraţii şi conflict de interese, în care ar fi implicat chiar di-
rectorul Răzvan Dincă @ Primarul din Jilava nu poate justifica un million de
euro! Adică poate, dar nu îndrăzneşte… @ Vicepreşedintele CJ Caraş Severin
a fost prins luând mită – 20.000 lei! @ Ministrul Rus ne dă o veste bună: sunt
bani pentru magistrala de metrou Gara de Nord – Aeroportul Otopeni. Până
când vom avea şi magistrală, va mai trece ceva timp… @ S-a deschis ART
SAFARI la Ciclop. Un veritabil eveniment cultural, într-un fost garaj @ A fost
arestat preventiv şeful RA-APPS, Gabriel Surdu. Culmea – pentru dare de
mită! @ PNL a declarat, prin gura Andreei Paul, că nu doreşte să facă parte
din “plutonul de execuţie” al preşedintelui TVR, reprezentanţii săi părăsind
comisia la momentul votului @ Comisiile de specialitate au respins cererea de
reexaminare a Codului Silvic, solicitată de preşedintele Iohannis @ Se pare că
DIICOT îl caută degeaba pe Florian Walter, patronul ROMPREST. Acesta ar
fi ajuns deja în Cuba, după ce şi-a golit conturile din Monaco @ Un desant
diplomatic, compus dintr-un însărcinat cu afaceri american şi trei ambasadori
europeni (englez, german şi olandez) a debarcat la Parlament pentru a-i lua la
întrebări pe şefii celor două Camere în legătură cu modificările Codului Penal.
Nu e prima tragere la răspundere a legislativului de către reprezentanţii prin-
cipalelor puteri şi, probabil, nici ultima, atâta timp cât parlamentarii se
încăpăţânează să nu urmeze indicaţiile “marilor fraţi” @ Pentru o intervenţie
asemănătoare, preşedintele Cehiei i-a interzis ambasadorului american să mai
calce pe la preşedinţie @ Nici în Ungaria nu-şi permit marile puteri exerciţii
de forţă precum în România @ Romsilva îi dă replica lui Bogdan Chiriţoiu
care se mira ca proasta-n târg că lemnul se vinde fără licitaţie. Ba cu licitaţie
– zice Adam Crăciunescu şi-l invită să se intereseze la sursă când nu ştie ceva
@ Rezultat surprinzător al economiei în primul trimestru: o creştere a PIB-
ului de 4,3%! Bazată pe consum, nu pe export! @ Guvernul anunţă o ştergere
a datoriilor la D.A. şi CASS pentru persoane şi firme. S-a constatat că recu-
perarea lor costă mai mult decât datoria @ În seria de platitudini emise de
preşedintele Iohannis se înscrie şi aceea că activitatea Institutului Cantacuzino
trebuia să continue. De acord, dar preşedintele nu ne spune şi cu ce bani!
@ Stelian Tănase are ambiţia de a fi dat afară de la TVR de către PSD. I-ar
prinde bine la CV @ Răzvan Dincă, marele maestru al combinaţiilor culturale,
a fost reţinut de procurorii DNA pentru nişte mişmaşuri comise la Opera
Română @ Potrivit INSCOP, noul PNL ar conduce în clasamentul intenţiilor
de vot cu 44,7%. Cum însă nu se votează decât la anul, satisfacţia asta e doar
una platonică @ Guvernul intenţionează să interzică, pentru o perioadă, ex-
portul de lemn. Din raţiuni ecologiste, nu ca să se pună beţe în roate unor com-
panii străine @ Viorel Hrebenciuc este cercetat într-un nou dosar de corupţie
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– cel de la CNA @ Camera Deputaţilor a acceptat tacit modificări ale legii ANI
@ Contrabanda cu ţigări e în scădere: 15,2% faţă de 19,2% în ianuarie @ Deşi
are preşedinta în arest la domiciliu, PMP-ul nu stă degeaba: a lucrat la un
proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate
@ Tăriceanu e decent: spune că diplomaţii europeni care au vizitat Parlamentul
au vrut doar să primească nişte lămuriri  legate de legislaţia pe justiţie. Nimic
altceva! @ Dar pune şi punctul pe i: “Nu este rolul unei ambasade să manifeste
îngrijorări…” @ Un model singular de verticalitate politică: Tăriceanu! În timp
ce toţi ceilalţi lideri nu ştiu cum să se cocoşeze mai elocvent în faţa obrăzniciei
şi tupeului unor trepăduşi cu trese diplomatice, doar preşedintele Senatului
le-o zice de la obraz: nu ne întâlnim la nici o ambasadă, ci la Senat, şi discutăm
doar probleme bilaterale şi nu chestiuni de politică internă! Nu e treaba am-
basadelor să se amestece în treburile Parlamentului @ Nu zicem că chestia asta
nu s-ar putea să-l coste pe preşedintele Senatului, dar măcar ne-a oferit o gură
de oxigen în atmosfera stătută a presiunilor “marilor fraţi” @ Percheziţii la
sediul CJ Caraş Severin, în fieful lui Frunzăverde @ Percheziţii şi la Direcţia
Silvică Bistriţa Năsăud, pe urma unor defrişări ilegale de păduri @ Iohannis
zice că e fals ce zice Ponta despre intervenţii pe Codul Silvic, iar Ponta zice că
e fals ce zice Iohannis că ar fi zis el pe această temă… @ INSCOP ne in-
formează că Iohannis conduce în clasamentul încrederii în personalităţi. E şi
normal: nu prea are concurenţi. Iar cei pe care i-ar fi putut avea au intrat pe
mâna DNA @ Dacă tot se bucură de încredere, preşedintele a mai dat o fugă,
cu un avion de închiriat, până în Italia, ca să viziteze EXPO MILANO 2015 şi
să-l invite pe Papa Francisc la Bucureşti! @ Tupeu pe procurorii DIICOT:
să-l audieze pe candidatul la preşedinţie William Brânză! Cu ridicola acuzaţie
de evaziune fiscală! @ La întâlnirea pe care a avut-o cu membrii CSM,
Tăriceanu a subliniat faptul că ultimii ani au fost marcaţi de un dezechilibru
între puterile statului. În sensul că cele represive au devenit mai puternice decât
cele legislative şi executive. Mult mai puternice şi mai de necontrolat!
@ Geoană e ferm pe poziţie: a fost chemat la DNA ca martor! Nu există nici
o umbră de îndoială, de incriminare la adresa sa! @ Mai multe organizaţii
civice şi profesionale îl invită pe preşedinte să medieze statutul TVR între par-
tidele politice, dormice să o controleze şi societatea civilă, dornice să îi confere
independenţă editorială @ Veşti proaste pentru Băsescu: se redeschide dosarul
casei din Mihăileanu. Aceea pe care şi-a dat-o singur când era primar şi mai
avea o casă @ Ponta anunţă că sunt 800 milioane de euro în plus la buget, în
primele patru luni ale anului! Ce facem cu ei? @ De când se află după gratii,
Voiculescu a scris patru cărţi! Cu reducerile pe care le obţine s-ar putea ca la
anul, de Crăciun, să fie liber @ Nu se ştie cum i-a numărat Poroşenko pe cei
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11.000 de militari ruşi despre care spune că s-ar afla în Ucraina… @ Liviu
Dragnea a fost condamnat la un an închisoare cu suspendare. Dar decizia nu e
definitivă @ Azi – vineri – gândurile multor “beneficiari” se îndreaptă spre
cea care îşi adaugă cea de-a 42-a floare în buchetul vieţii ei de procuror şef
DNA: Codruţa Kovesi! @ Evenimentul week-end-ului a fost interviul Codruţei
Kovesi la “După 20 de ani” de la PRO TV. Adică ar fi putut să fie, dacă şefa
DNA ar fi făcut măcar o dezvăluire. A fost “corectă politic”, reproşând doar
politicienilor că pun beţe în roate anchetatorilor prin modificările la Codul
Penal @ Dar a mai zis ceva şefa DNA: că doar 5% din interceptările SRI sunt
pe dosare de corupţie. Oare pe ce or fi restul de 95%? @ Un sondaj INSCOP
relevă faptul că majoritatea românilor doresc coabitare între preşedinte şi pre-
mier. Nu mai vor formule tip “Băsescu-Boc” @ Roşca Stănescu şi Adrian
Sârbu au fost scoşi din arest şi puşcărie pentru a fi audiaţi la DIICOT într-un
dosar de fraudă bancară: au obţinut de la BRD împrumuturi de milioane de
euro, garantate cu imobile supraevaluate @ Avocatul Poporului atacă – degeaba
– la CCR ordonanţa bacşişului. Pentru că oricum e anulată de la 1 iunie
@ Dragnea a demisionat şi din funcţia de ministru al Dezvoltării şi din cea de
preşedinte executiv al PSD @ În dosarul cu Sârbu şi Roşca e anchetată şi Elena
Udrea. Dar ea spune că nu ştie de ce… @ Teodorovici face anunţul oficial:
bacşişul nu se va mai impozita de la 1 iunie! Este marele său “success” din
mandatul de ministru al Finanţelor @ Aflăm dintr-o postare pe blog (?!) a
preşedintelui Iohannis ca Papa Francisc va veni în România. La invitaţia cui?
Nu ni se spune, dar ştim că singurul care-l putea invita este patriarhul Daniel şi că
Iohannis nu putea decât să transmită – nu să lanseze – o asemenea invitaţie. În
orice caz, Vaticanul nu a dat nici un fel de relaţie pe această temă… @ Sorin Frun-
zăverde a fost pus sub control judiciar, pentru fapte de corupţie comise în 2014
@ A fost emis mandat de arestare în lipsă pentru Florian Walter. Aflat, pare-se,
prin Emirate… @ A început primul Festival de Film pentru Nevăzători! @ Nişte
polonezi l-au băgat în seamă pe Băsescu şi l-au invitat la o conferinţă privind situ-
aţia politică şi economică din Europa Centrală şi de Est. Două zile ne-a scutit de
comentarii pe blog şi de intervenţii în presă  @ Halep a fost eliminată în semifi-
nalele de la Roma de o spaniolă @ Guvernul a pus în dezbatere publică proiectele
de Ordonanţă privind suspendarea temporară a exporturilor de lemn  @ Preşedin-
tele a promulgat legea privind finanţarea partidelor @ Un nou “succes” al Fi-
nanţelor: tragerea premiilor de la Loteria Fiscală a fost… amânată! @ Teodorovici
încearcă să o dreagă dând de veste că PIB-ul va creşte cu 0,6% după reducerea
TVA! @ Şi Ponta încearcă să dreagă acuzaţiile la adresa preşedintelui, legate de
suportul ilicit acordat de unii colaboratori ai lui Iohannis cherestigiilor de la
Schweighoffer, afirmând că “şi preşedintele, şi eu, şi Parlamentul putem să co-
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laborăm ca să oprim fenomenul defrişărilor ilegale” @ Se închide Transalpina pen-
tru reparaţii @ Ministrul Agriculturii constată cu satisfacţie că în primele două luni
ale anului s-a înregistrat un excedent de 30 milioane euro în comerţul cu produse
agroalimentare. Adică am exportat mai mult decât am importat! @ Conducerea
Baroului Bucureşti n-a putut fi aleasă, pentru că membrii ei nu s-au prezentat la
vot! Să fie un “efect Dragnea”? 

Săptămâna 20
(18 - 24 mai 2015)

@ Gurile rele zic că atitudinea pe care o afişează Codruţa Kovesi – de calm şi
încredere, în ciuda controverselor pe care le stârneşte – s-ar datora şi faptului
că ar fi fericita posesoare a unui paşaport… american, cetăţenie obţinută cu
multă discreţie. Nu ştim dacă e aşa, dar dacă e, n-ar fi deloc rău. Pentru dânsa
@ O nouă ofensivă de percheziţii a vizat companii din reţeaua PRO sau
partenere ale acestora. Se vorbeşte despre un prejudiciu de peste 12 milioane
@ Se mai spune – fără o confirmare oficială – că există intenţia ca organele de
cercetare să-l vizeze pe însuşi proprietarul CME – Ronald Lauder. Greu de
crezut, totuşi… @ Băsescu sare în apărarea codrului românesc, după ce zece
ani l-a durut în cot de ce se întâmplă cu acesta şi le explică lui Iohannis şi Ponta

Model at lant ic
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care e diferenţa dintre copacul – viu şi cel tăiat cu drujba… @ Dragnea a ajuns
la concluzia că poate servi partidul şi ce simplu membru. Deşi nu e totuna cu
preşedinţia executivă… @ Teodorovici se ruşinează de salariul său de ministru:
doar 5.300 lei! Câştigă de câteva ori mai mult din chirii… @ Membrii PSD
nu au fost de acord cu demisia lui Dragnea, pe motiv că ce-a făcut el n-a fost
corupţie. A fost… campanie electorală! @ Mare bucurie în tabăra liberală:
Iohannis va participa la evenimentul dedicat aniversării a 140 de ani de la în-
fiinţarea PNL! Doar a pus şi el umărul câteva luni! @ Este, probabil, o tradiţie
a ministerului Dezvoltării ca ministrul care demisionează (sau e demisionat)
să-şi numească succesorul. A făcut-o Udrea, vrea să o facă şi Dragnea @ De-
centul Mircea Geoană se simte jenat şi umilit personal de “sceneta ieftină”
pusă în scenă de Ponta şi Dragnea. Are de pierdut stânga românească –
conchide el cu năduf. Deşi el nu mai are nimic de-a face cu aceasta… @ Ma-
gistraţii se văd asaltaţi din toate direcţiile. Ultima ar fi dinspre SRI, iar ei cer
protecţia CSM pentru a le fi apărată independenţa @ Ioana Băsescu contestă
sechestrul pus pe moşia de la Nana @ Iohannis nu are de gând să conteste la
CCR Codul Silvic. Speră ca problemele să se rezolve pe cale amiabilă
@ Teodorovici îşi menţine optimismul: a fost o experienţă, nu un eşec! E vorba
de impozitarea bacşişului… @ Fiscul a scos la vânzare primul imobil al lui
Voiculescu dintre cele puse sub sechestru: apartamentul de pe Kiseleff, evaluat
la vreo 300.000 euro @ Au fost audiaţi (e un fel de a spune) noii ambasadori
în Statele Unite şi Germania. Membrii comisiei parlamentare s-au întrecut în…
elogii la adresa lui Maior (ştie prea multe, nu?) şi Hurezeanu (e şi ziarist…).
Acesta din urmă a încercat să explice de ce sunt nemţii atât de reticenţi faţă de
noi: i-am lăsat… descoperiţi de două ori într-un secol. Asta se iartă, dar nu se
uită @ DIICOT dă în vileag reţeaua organizată de Remus Truică pentru a lua
credite cu garanţii supraevaluate (şi de 50 de ori!) din care şi-a cumpărat ime-
diat vile în Caraibe şi ambarcaţiuni de lux @ Evident că operaţiunea nu era
posibilă fără contribuţia unor responsabili din BRD (directorul Sorin Popa)
care au facilitat împrumuturi… nerambursabile şi lui Sârbu, Udrea şi Roşca
Stănescu. Prejudiciul e de 43 milioane euro @ O altă “bombă” este cea a con-
cursurilor şcolare, pentru care părinţii plăteau fără să primească vreo chitanţă,
banii fiind împărţiţi între organizatori. Se vorbeşte de un prejudiciu de peste 3
milioane de euro! @ Aurescu s-a întors val-vârtej dintr-o deplasare externă
pentru a forma celula de criză care se va ocupa de cazul românului răpit în
Burkina Faso de un grup terorist @ Iohannis a validat numirea lui Horod-
niceanu ca şef al DIICOT, cu un mandat de trei ani. Deşi Oana Hăineală, de la
CSM, a încercat să-l “faulteze” pe seama unei întâlniri dubioase pe care ar fi
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avut-o cu Nichita şi Dragnea, preşedintele a fost de acord. N-a fost de acord
cu solicitarea (curioasă, nu?) a acestuia de a face împreună un… selfie!?
@ Convins că e un caz aparte care priveşte interesul naţional, însuşi
vicepremierul Oprea a discutat cu secretarul general al INTERPOL cazul
românului răpit în Africa @ S-a căzut de acord asupra identităţii viitorului mi-
nistru al Dezvoltării: este fina lui Dragnea şi a lui Nicuşor Constantinescu (naşi
de cununie) şi a ucenicit la Constanţa. Este de etnie tatara şi are o avere rezo-
nabilă (un apartament de 47 mp şi sume mai mari de bani în bănci). O cheamă
Sevil Shaideh şi este secretar de stat în acelaşi minister @ E adevărat: dosarul
“Casa din Mihăileanu” – închis pe vremea lui Morar – a fost redeschis. Este
vorba despre locuinţa primită de Băsescu pe când era primar (şi-a dat-o sin-
gur!), deşi avea o alta @ DNA extinde şi cercetările în dosarul ginerelui lui
Băsescu, Pricopie, acuzat de fals în declaraţii şi instigare la fals – într-un dosar
de retrocedare @ Bâlbâiala cu loteria bonurilor fiscale va fi din nou modificată:
se va face o tragere la sorţi a “câştigătorilor” şi milionul va fi împărţit între
100 dintre aceştia @ Voltaj s-a calificat în finala EUROVISION @ Dublarea
alocaţiilor pentru copii este o copie la indigo după dublarea salariilor profeso-
rilor de pe vremea lui Boc. Parlamentarii au votat cu entuziasm fără să le treacă
prin cap că vor trebui găsiţi şi banii: un miliard şi jumătate anual @ Nimeni
nu s-a gândit că Ponta ar putea fi nevoit să ia suma asta de la gura serviciilor
secrete care luptă de zor cu terorismul @ Fără nici o legătură: iată că avem şi
primul islamist din Guvern! De fapt, o islamistă: noua ministresă a Dezvoltării
a jurat la Cotroceni cu mâna pe Coran @ Tot la Cotroceni, Iohannis s-a întâlnit
cu reprezentanţii mediului de afaceri. Şi-a făcut apariţia şi eternul şef de pa-
tronate Georgică Păunescu, cel dispărut din ţară când a dat faliment Bancorexul
@ Cu toate protestele din ultimele săptămâni ale patronatelor din zona profe-
siilor liberale, faţă de nişte prevederi abuzive ale ANAF-ului, Guvernul a făcut
ureche surdă şi a adoptat respectivele reglementări care afectează grav circa
400.000 de oameni. Nimeni n-a catadixit să stea de vorbă cu reprezentanţii
acestei categorii care grupează un important eşalon de intelectuali, dintre care
o parte îşi vor căuta de lucru peste hotare @ Dacă tot s-au strâns nişte bani la
“haznaua” Finanţelor, datorită mobilizării inspectorilor ANAF, în iunie se va
face şi prima rectificare bugetară din acest an @ ROMSILVA se ciorovăie cu
Consiliul Concurenţei, al cărei şef, Chiriţoiu, continuă să susţină prostia că
RNP vinde lemnul fără licitaţie! @ O întâlnire misterioasă ar fi avut loc la
reşedinţa ambasadorului german (cel cu obrăzniciile “sancţionate” de Adrian
Severin) cu participarea preşedintelui, a ministrului Cazanciuc, a lui Cătălin
Predoiu, Ungureanu, Haşotti şi Mircea Geoană. Pretextul ar fi fost acordarea
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unei distincţii germane lui Lazăr Comănescu, consilierul prezidenţial
@ Comisiile română şi bulgară pentru Schengen s-au întâlnit ca să-şi plângă
pe umeri dezamăgirile @ Adrian Sârbu a fost plasat în arest la domiciliu
@ Guvernul a adoptat proiectul de lege privind limitarea exporturilor de lemn.
Poate că aşa se mai descurajează defrişările ilegale @ Tender scapă, deocam-
dată, de sechestrul pe avere, prin recuzarea magistraţilor care îl judecă. Ser-
viciile secrete fac tot ce pot ca să-l scape @ În parlament partidele ar fi ajuns
la o înţelegere referitoare la numărul de parlamentari din viitorul legislativ:
vreo 320 de deputaţi şi 120 de senatori @ A fost desfiinţată ANRMAP (agenţia
cu restituirile scandaloase) şi se va înfiinţa o structură în subordinea Finanţelor
@ A fost adoptat Codul Silvic, fără amendamentele solicitate de liberali
@ Dorinţa lui Iohannis de a avea o aeronavă pentru deplasările sale e temperată
de Ponta. Nu sunt bani pentru una nouă, aşa că se va negocia cu TAROM să
pună la dispoziţie o aeronavă de protocol @ A fost adoptată legea falimentului
personal! O aşteptau mulţi! @ Ştiţi de ce a fost eliberat Copos înainte de ter-
men? Nu pentru lucrările… ştiinţifice scrise în captivitate, ci pentru că peni-
tenciarele sunt supraaglomerate şi el nu mai avea loc! @ Băsescu este, în
continuare, activ pe Facebook unde li se adresează lui Ponta şi Iohannis cu
apelativul “dragi lichele”. Ca de la lichea la… lichele! @ Optimist cum îl ştim,
Traian Băsescu se aşteaptă să i se deschidă 60 – 80 de dosare. Deocamdată, nu
sunt decât vreo patru pe rol, dar timp e berechet, iar zece ani a huzurit cu fundul
pe NUP-uri @ Colac peste pupăză, nu-i place nici casa din Gogol (nu cea din
Mihăileanu) pe care i-a dat-o guvernul. Zice că plouă în ea. Dacă are noroc,
nici n-o să aibă nevoie să stea acolo @ La aniversarea a 140 de ani de la înfi-
inţarea PNL (cel al Brătienilor, nu ăsta, al lui Gorghiu) Antonescu a precizat
că e ultima dată când se mai adresează unei astfel de adunări liberale. N-a pre-
cizat din vina cui @ Dragnea şi-a dat demisia oficial din funcţiile deţinute în
PSD. Şi-a dat seama că n-are rost să o lungească, pentru că tot acolo ajunge…
@ Elenei Udrea nu-i place nici arestul la domiciliu, şi ar vrea să scape de el.
Judecătorii n-au fost însă de acord, pentru că n-au nici un chef să o vadă făcând
turul televiziunilor şi să explice ea cum e cu justiţia independentă @ Are şi
Hayssam o “echipă de comunicare” ca Udrea, şi prin intermediul ei face
dezvăluiri despre legăturile strânse dintre “arabul cinstit”, doctorul Yassin şi
Traian Băsescu @ Se putea să nu lanseze Gabriel Oprea un mesaj de Ziua
Europei? Nu se putea! Omul ăsta are nişte calităţi care ar face din el un formi-
dabil şef de protocol al Guvernului, responsabil cu plachete şi decoraţii şi cu
adunări festive. N-ar mai pierde vremea cu ce are acum în fişa postului
@ Iohannis s-a întâlnit cu Gerald Schweighoffer, austriacul cu cheresteaua.
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Dar asta s-a întâmplat în urmă cu zece ani, când neamţului nici nu-i trecea prin
cap că va fi preşedinte @ Ponta şi-a pus în cap să facă investiţii din banii
adunaţi de ANAF. Şi primele vizează Moldova. Să aibă şi ei nişte investiţii
străine @ Judecătorii şi procurorii cer Comisiei Parlamentare să controleze
implicarea SRI în Justiţie. Păi, dacă nu se mai implică, nu dă DNA faliment?
@ Iohannis şi-a propus să promulge legea de dublare a alocaţiilor chiar de
1 iunie. Trebuie însă să vrea şi Ponta să pregătească decretul. Dacă are timp!
@ Vasile Blaga a fost denunţat la DNA de Vâlcov, cum că l-ar fi protejat pe
Teodor Berna, de la Tehnologica Radion @ De parcă nu-i era suficient Bul-
dogului că procurorii s-au pus pe capul ginerelui său, pe care îl acuză de o
evaziune de 600.000 euro prin firma sa de pază… @ Activul însărcinat cu afa-
ceri al SUA, Dean Thompson, nu stă o clipă. Zi de zi bate la uşile instituţiilor
importante pe care le sorcoveşte. După Parlament, a venit rândul ANI să-i
primească indicaţiile @ Isărescu e bucuros: creşterea economică a României
este nu doar robustă, ci şi sustenabilă! Mai deunăzi parcă tot el se întreba de
unde vine creşterea asta… @ Cu fiecare membru luat de DNA, PNL mai face
o modificare la statut – criteriile de integritate @ Ginerele lui Blaga e gata să
returneze cei 600.000 euro care i se impută, doar-doar o scăpa de arest @ Tata-
socru se spală pe mâini: fiecare răspunde de faptele sale @ Căpăţână (colegul
de afaceri al lui Mircea Băsescu) a ajuns la concluzia că fratele prietenului său
“are un caracter infect!” Cam târziu… @ Poteraş, fostul primar al Sectorului
6, ostaş credincios al PDL-ului, s-a trezit condamnat la opt ani închisoare pen-
tru aranjamentele oneroase făcute în timpul mandatului. În mod curios, prima
instanţă îl achitase. Poate află SRI-ul de ce @ Datoria publică a României a
ajuns la 44,1% din PIB. Alţii stau şi mai rău… @ Tot acuzat că e bolşevic, lui
Iliescu îi sare ţandăra: “Sunt bolşevic pe banii mei!” @ Cât pe ce să se încaiere
participanţii la marşul asociaţiei ACCEPT (cea pe care o apără din răsputeri
Cernea) şi al NOII DREPTE – care are ce are cu minorităţile sexuale. Jandarmii
au fost însă pe fază şi băieţii pe tocuri înalte au scăpat nechelfăniţi @ O femeie
cu probleme psihice a stat peste 30 de ore pe terasa unui bloc, după care s-a
aruncat în gol. Ce mai zarvă s-a stârnit după asta! Mai să fie linşat (mediatic)
Arafat, că n-a găsit iute o pernă gonflabilă care să atenueze şocul căderii de la
25 metri înălţime@ Mare zarvă la Bookfest, unde Iohannis şi-a lansat noua
carte: “Primul pas”. După succesul de casă al primeia, se anunţă încasări record
în beneficial preşedintelui. Un alt şef de stat, tot neamţ, a făcut avere dintr-o
singură carte. Se numea “Mein Kampf”… @ Tot la Bookfest, Adriana Săftoiu
a lansat o bombă publicistică, rememorând experienţa sa la Cotroceni alături
de Băsescu. Dacă o făcea mai devreme, poate că era mai bine pentru toată
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lumea @ Invidioşi pe succesul “femeii cu barbă” de la Eurovision, noi am
trimis trupa “bărbatului fără păr” – Călin Goia. Din păcate, mesajul piesei cu
care ne-am prezentat n-a rezonat decât în Moldova, cu care avem probleme
sociale comune. Restul lumii n-a prea înţeles ce e cu copiii aceia pe care i-a
cântat cu alean “Voltaj”-ul. Locul 15 din 27 este, totuşi, unul bun… @ Înaintea
plecării la post ca ambasador la UNESCO (chiar dacă n-a primit încă acceptul
comisiei parlamentare), Adrian Cioroianu a mai lansat o carte: “Maria – Regina
României” @ La Piteşti, liberalii (noi) au încercat să dreagă busuiocul unităţii,
avertizându-i pe disidenţi că “nu există drum de întoarcere”. La ce? La… PDL!
@ Încruntat şi cu fălcile încleştate, Gabriel Oprea a ordonat să se verifice
modul în care s-a sinucis femeia care s-a aruncat de pe bloc @ Programul de
guvernare al liberalilor a fost votat în unanimitate, de penelişti şi de pedelişti.
Iar Cătălin Predoiu a primit noi asigurări că el şi nimeni altul va fi premier.
(Dacă va fi) @ Principala concluzie trasă de Arafat în cazul sinucigaşei de pe
bloc este că “victima n-a comunicat”. 

Golgota DNA
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Săptămâna 21
( 25 - 31 mai 2015)

@ După o primă încercare ratată, Baroul Bucureşti a reuşit să-şi aleagă decanul:
Ion Dragne s-a dovedit mai bun decât cei 16 contracandidaţi, între care şi fostul
decan, Ilie Iordăchescu. Şturlubatica branşă a avocaţilor este greu de strunit…
@ Au crescut înmatriculările de autoturisme rulate – în ciuda enormei taxe
menită să descurajeze mâna a doua. În primele patru luni – cu 14,84% @ 23 de
afgani s-au ascuns printre… pepeni verzi ca să treacă graniţa pe la Calafat. I-a
dat de gol… culoarea! @ O nouă platitudine marca Iohannis: România trebuie
să-şi consolideze credibilitatea energetică. Nu doar cea energetică… @ Liberalii
populari tot mai speră să primească o mână ju ajutor de la UDMR ca să-şi treacă
moţiunea. Ungurii nu se angajează însă, pentru cioara de pe gard… @ După
Summit-ul de la Riga, perspectivele europene ale Moldovei sunt incerte. Băsescu
are dreptate: singura lor şansă este să se unească cu România… @ Dumitru
Niculescu s-a înscris în UNPR! Şi ce dacă? Şi, de fapt, cine este Dumitru
Niculescu? Dar UNPR? @ Vâlcov şi-a dat demisia din Senat. A înţeles că n-are
rost să o mai lungească @ Alarmă: sunt verificaţi 50 de români care deţin conturi
în Elveţia. ANAF a primit ceva informaţii în acest sens de la omologii din
Franţa… @ Să nu-ţi vină să crezi: România este un exportator de bune practici
în domeniul integrării în UE! O spune cu voce tare însuşi Valeriu Zgonea. Nu
ştim de unde deţine informaţia @ Uraa! Lovitură mortală pentru “hingherii” de
maşini: instanţa a decis că ridicarea maşinilor staţionate aiurea este ilegală! Primii
care s-au conformat sunt cei din Sectorul 1. Chiar dacă scad încasările primăriei.
(Doar cu vreo 10% din ce încasează “hingherii” @ “Arabul cel cinstit“ al lui
Băsescu, doctoral Yassin, rămâne în arest preventiv pentru  că a încercat să-l
înşele pe Hayssam! Încă odată! @ Moţatul ministru Duşa e la concurenţă cu
sprâncenatul Oprea în materie de participare la evenimente festive. Nu va lipsi
de la exerciţiul Platinium Eagle 15 şi Sarmis 15. Ceva în care soldaţii se joacă
de-a războiul @ Inspecţia Judiciară e necruţătoare cu foştii dictatori, pardon,
preşedinţi: a decis ca Traian Băsescu a afectat independenţa Justiţiei! Tocmai el,
care a eliberat-o? @ Duduie Facebook-ul de reacţiile lui Băsescu la mişeliile
care se vehiculează despre el. I-a intrat în colimator “Pufuleţ” – cum o alinta el
în vremurile bune pe Adriana Săftoiu. Subiectul este, bineînţeles, Elena Udrea,
despre care el spune că “a fost de o loialitate şi decenţă exemplare faţă de mine”.
Nu ştim cum se traduce chestia asta… @ Cât despre Săftoiu, aceasta “vinde
poveşti de budoar inventate din frustrare” – sare şi Elena Udrea cu gura pe acelaşi
Facebook @ Să fie blestemul lui Băsescu? Ponta s-a accidentat la o partidă de
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baschet! Medicii i-au recomandat să stea liniştit vreo 48 de ore. Dacă poate…
@ Un Duda a ieşit preşedinte. Nu, nu al nostru, care e consort regent, ci al
polonezilor @ Dosarele ex-preşedintelui se redeschid unul după altul, ca uşile
unui coridor din Cotroceni! A venit rândul “Ţigăncii împuţite”, ziarista căreia
preşedintele, aflat la cumpărături, i-a confiscat pur şi simplu telefonul! @ Elena
Udrea are tupeu! În loc să bată în retragere, atacă şi se referă la Adriana Săftoiu
ca la persoana surprinsă ieşind (sau intrând) într-un apartament împreună cu cele-
brul Peter Imre, cel căsătorit cu fata lui Meleşcanu. Lucru care ei nu i se întâmpla
când intra la Cotroceni… @ Băsescu îl compătimeşte pe Blaga pentru ce se în-
tâmplă cu ginerele lui. Doar are şi el un ginere în aceeaşi situaţie @ Guvernul
şchioapătă! Ponta a condus delegaţia FMI într-un picior. Nu de bucurie…
@ Gafă prezidenţială: Iohannis l-a decoraat pe doctorul Florin Rusu, care în urmă
cu doi ani a fost reţinut pentru mită, pentru contribuţia la salvarea copiilor arşi,
de la maternitatea Giuleşti @ Tăriceanu vrea, nici mai mult nici mai puţin,
capetele Codruţei Kovesi şi al Liviei Stanciu pentru abuz de putere. Se face apel
la cazul Marianei Rarinca, reţinută 191 de zile pentru un presupus şantaj la adresa
şefei ICCJ, dar găsită nevinovată de instanţa de judecată @ Şi-a găsit RAPPS-
ul de unde să facă rost de bani: de la Mioara Roman – nu mai puţin de 80.000
euro, pentru chiria neplătită a casei în care urmează să se mute Băsescu @ Un
fost secretar de stat la Ministerul pentru societatea informaţională – Marius
Fecioru – a fost reţinut de DNA pentru o afacere cu felicitări transmise de fostul
ministru Valerian Vreme alegătorilor din judeţul său @ DNA a cerut imperativ
Senatului să i se pună la dispoziţie toate înscrisurile Comisiei de regulamente
din 2014 şi 2015. Se caută probe în cazul Şova @ Ponta îi dă cu trifla lui Băsescu:
primeşte ce merită tocmai de la servitorii săi cei mai umili! Adică de la jurnaliştii
care-i cântau în strună când era în funcţie @ Cioroianu a primit aviz favorabil
de la Comisia Parlamentară pentru funcţia de ambasador la UNESCO @ În ul-
timii 20 de ani România a fost obligată de CEDO la plata a 55 milioane de euro
pentru sentinţe eronate @ Geoană a venit din nou la DNA, ca să dea explicaţii
în legătură cu colecţia de ceasuri de colecţie primită cadou de la prietenul
Vanghelie @ Adrian Sârbu a părăsit arestul de la stat pentru cel de la domiciliu.
De bucurie a împărţit flori – în loc de declaraţii – jurnalistelor care-l aşteptau la
poarta arestului @ Miercuri au fost trei ceasuri rele pentru Mircea Geoană: a fost
la DNA şi a depus cele trei ceasuri “de colecţie” primite cadou de… ziua ono-
mastică (Sfântul Mircea?) de la prietenul Marian Vanghelie @ Zi neagră pentru
“oamenii de fotbal de la FIFA: americanii au inculpat vreo nouă personaje im-
portante (între care trei şefi de federaţii) pentru infracţiuni de corupţie – acordarea
rolului de gazde ale CM Qatarului şi Rusiei. Au fost în joc sute de milioane de
euro @ Noi am fost mai operativi: oamenii noştri de fotbal ies deja unul câte
unul din puşcărie @ Radu Mazăre şi-a dat demisia şi din PSD şi aşteaptă să fie
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transferat la domiciliu @ Suprafaţa fondului forestier a crescut în 2014 faţă de
2013, cu 0,1%. E un început @ O delegaţie a OADO a participat la Congresul
Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Secţiunea Moldova @ Procedura în cazul
Şova va fi reluată. Se va vota deci, din nou. Doamna Jipa a pregătit o nouă raţie
de mir @ PNL luptă din toate puterile cu PSD-ul: nu va vota loteria bonurilor
fiscale @ Dragnea şi-a dat până la urmă demisia, pe principiul “Adio, dar rămân
cu tine!” @ Simona Halep a fost eliminată în turul 2 de la Roland Garros de cea
mai vârstnică competitoare @ Norica Nicolai şi Renate Weber au fost excluse
din PNL pentru că au refuzat să se alăture Partidului Popular, preferând să rămână
în ALDE şi să conteste… traseismul PNL! @ Uniunea Europeană ne repartizează
1705 solicitanţi de azil şi 657 refugiaţi @ În ciuda optimismului avocatului său,
Mazăre mai rămâne în arest o lună. Nu s-au făcut încă 191 de zile (vezi cazul
Rarinca) @ A căzut năpasta şi pe capul primarului din Tulcea. Motivul clasic,
şpaga! Pentru aprobarea construcţiei unui bloc, Hogea (nu Nastratin!) a cerut un
apartament @ Inundaţii în Sălaj @ Iohannis e ferm pe poziţie: nu se alătură de-
mersului de modificare a legislaţiei penale! @ Daciana Sârbu luptă din răsputeri
la Bruxelles pentru ca în şcoli să distribuie produse cât mai naturale! @ Până şi
Înalt Preafericitul Daniel a ajuns la concluzia că societatea românească trece
printr-o perioadă de criză prelungită. Dovadă – lucrările întârziate la Catedrala
Neamului @ Doi şefi de filiale PSD şi-au dat demisia în semn de solidaritate cu
Dragnea. Oricum, ar fi fost schimbaţi… @ Pus pe schimbări la Cotroceni,
Iohannis a început cu medicul oficial, care a fost pus pe liber @ Liviei Stanciu
nici prin cap nu-i trece să demisioneze! La urma-urmelor, ce s-a întâmplat? Doar
n-a fost omorâtă cetăţeana Rarinca! A stat şi ea puţin la răcoare @ În timp ce
Simona Halep a scăpat de tensiunea Roland Garros-ului, necunoscuta Andreea
Mitu s-a calificat miraculos în turul trei @ Tot mai implicat în realităţile mo-
mentului, Iohannis vrea să ştie când aderă România la euro şi i-a chemat la el pe
Ponta şi Isărescu. A aflat că chestia asta se va întâmpla în 2019, în ajunul preluării
preşedinţiei UE de către România @ Cu ochiul său vigilent, Băsescu a sesizat
un lucru: că pe Tăriceanu şi Ponta nu-i interesează soarta femeii Rarinca, ci con-
trolul Justiţiei! Aia care-l asupreşte pe el, după ce a eliberat-o de presiuni politice
@ Ministrul Agriculturii a sesizat faptul că majorarea de preţuri din aprilie 2015
a fost cea mai mare din ultimii trei ani! @ Ponta condamnă ferm agresiunea
fizică asupra activiştilor de mediu de la Râul Alb. Dar nu condamnă accidentarea
gravă a patronului de microcentrale, de către maşina activiştilor! @ Epidemie
de salturi în gol: doi tineri din Oradea s-au aruncat de pe bloc ţinându-se de mână!
@ Până şi Orban (Ludovic) a ajuns la concluzia că Livia Stanciu are mai multe
motive să-şi dea demisia @ Ponta avertizează: aderarea la euro prezintă şi avan-
taje, dar şi dezavantaje @ A dat Domnul şi consilierii generali au dat avizul ca
Lacul Văcăreşti să devină arie naţională protejată @ La Cluj a început TIFF, cu
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2700 de spectatori plătitori! @ Oprescu refuză să mai dea termen pentru pasajul
din Piaţa Presei @ Apartamentul lui Voiculescu de pe Kisseleff a fost vândut cu
1,9 milioane lei @ Proprietarul terenului pe care s-a petrecut tragedia copilului
omorât de câini a fost condamnat la trei ani cu suspendare @ După doi ani, parcul
Drumul Taberei s-a redeschis! @ Regizorul pedofil Mihnea Columbeanu a fost
condamnat la 26 de ani de închisoare. Fără suspendare! @ Mazăre meditează: e
nedrept ce mi se întâmplă! @ Asasinul lui Bin Laden ne-a vorbit pe bani @ In-
trăm în rândul lumii: cinci români – între care Cioroianu şi Tomac – sunt pe o
listă de persoane indezirabile a ruşilor @ Parada elevilor bucureşteni s-a soldat
cu ciocniri cu jandarmii @ Doi deputaţi, amici de-ai lui Geoană – Florentin Gust
şi Petre Petrescu – au fost excluşi din PSD @ Premieră la Roland Garros:
Andreea Mitu a ajuns în turul 3! Şi acolo a rămas… @ Kovacs Peter Ekstein a
fost ales preşedinte executiv al UDMR, la propunerea lui Hunor @ Prinţul
Charles a venit în ţară şi s-a întâlnit cu Iohannis @ Mânărie marca “Justiţia
Reformată”: DNA a cerut anularea achitării Marianei Rarinca, pe motiv că una
dintre judecătoare a avut, odată, o controversă cu Livia Stanciu! @ Din când în
când, Crin Antonescu mai dă semne că există, deci cugetă! “Îl consider pe Ponta
principalul vinovat de eşecul USL!” @ Vor fi interzise preţurile care se termină
în “99”. Vor fi înlocuite de cele cu “98” @ Un senator PSD vrea să nu se mai
facă percheziţii matinale la domiciliile unor suspecţi, ca să nu se sperie copiii.
Dacă au… @ Guvernul a lansat programul “A doua casă”. De ce nu şi “a doua
vilă”? @ Iohannis a fost pe post de gazdă a copiilor la Cotroceni, de ziua acestora.
Dacă tot n-are… @ Nu se putea ca Gabi Oprea să piardă ocazia şi să nu decoreze
şi un copil. Putea să-l facă şi membru UNPR, categoria “juniori” @ Aşa cum a
promis, preşedintele a promulgat Legea dublării alocaţiilor pentru copii.

Cu chei le sub preș
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Săptămâna 22
( 01- 07 iunie 2015)

@ Urare de scriitor: “La mulţi ani copiilor şi tuturor adulţilor care într-un colţ
al sufletului şi-au păstrat fiinţa de copil!” Iată de ce vinde atât de bine cărţi
Iohannis @ Şi ca să dovedească faptul că el însuşi are suflet de copil, a pro-
mulgat legea dublării alocaţiilor @ Andreea Dinu a mâncat o bătaie pe cinste
de la o flamandă, în faţa căreia n-a reuşit să mai facă nimic. Are, totuşi, satis-
facţia de a pleca de la Roland Garros cu vreo 40.000 euro! @ Doar Tecău a
mai rămas să joace, la dublu, în sferturile de finală @ Domnu’Dan
(Diaconescu) contestă regimul de detenţie de la Rahova. Nu i se permite să
facă talk-show-uri @ Cugetare de-a lui Ponta: Dacă judecătoarele lui Dragnea
îl achitau, erau acum arestate! @ Fostul membru CSM, Toni Neacşu acuză
instituţia că a scris erata care l-a salvat pe Băsescu de la suspendare, după refe-
rendum. De ce abia acum? @ Blândul domn Vasilescu de la BNR observă cu
acurateţe că nu există o poliţie a preţurilor care să urmărească cum scad acestea
după aplicarea TVA de 9% @ A fost numită noua consilieră de stat la Depar-
tamentul de Sănătate Publică de la Cotroceni: Diana Loreta Păun, de la Insti-
tutul de Endocrinologie @ Sebastian Grapă a plecat de la PNL să lucreze
ogorul UNPR @ În faţa CSM-ului a avut loc o manifestaţie de protest îm-
potriva şefei Curţii Supreme, Livia Stanciu @ Guvernul a salvat de la faliment
Carpathian Gold prin acordarea licenţei miniere de la Rovina @ Ministrul
Cazanciuc îl trage de mânecă pe Ponta: declaraţiile despre justiţie nu ajută la
dialogul între instituţii @ Prinţul Charles a făcut o fundaţie în România care îi
va învăţa pe săteni să recondiţioneze clădirile vechi @ Oprea a mai scăpat de
o anchetă referitoare la averea sa. ANI s-a declarat neputincioasă în desfacerea
iţelor din declaraţiile sale de avere @ În faţa Parlamentului, Ponta a ţinut un
discurs în care a spus că România se află într-un moment economic foarte bun.
Şi ce dacă? @ Băsescu strigă lozinci din tribună: “USL continuă lovitura de
stat!” @ Senatul a votat din nou şi a respins cererea de arestare a DNA pentru
Şova. Cu majoritatea celor prezenţi, conform noului regulament @ Foarte atent
la condiţiile de trai prezidenţiale, Iohannis a dat o fugă la Neptun să vadă cum
stau lucrurile la reşedinţă: dacă trebuie înlocuită faianţa, sau mai e ceva de zu-
grăvit @ Băsescu găseşte suspect numărul mare de liberali absenţi la votul
pentru reţinerea lui Şova @ Preşedintele a promulgat legea taximetriei, care
prevede interdicţia sistemului “UBER” – care dădea posibilitatea oricărui pose-
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sor de autoturism să preia o comandă @ Guvernul va organiza referendum
pentru aderarea României la zona EURO, dacă acest lucru se va impune politic.
Deocamdată, se pare că nu mai constituie o prioritate – mai ales după ce s-a
întâmplat în Grecia @ Ţarul Căilor Ferate, Necolaiciuc, a mai încasat o con-
damnare de 10 ani, după cea de 4 ani pe care o are deja. I se pune în cârcă de-
valizarea CFR de vreo 80 milioane de euro! @ Lui Ponta i se pare că România
este ca Italia anilor 80, când se arestau pe capete politicieni. Inclusiv premieri
@ Năpastă asupra familiei Bica: şi soţul Alinei este audiat, pentru evaziune
fiscală şi spălare de bani @ Ponta spune că şi-ar dori ca românii să
economisească în titluri de stat. Păi, n-au loc din cauza băncilor! @ Ministrul
Duşa s-a dus în Olanda ca să constate că avem valori comune în cadrul NATO
şi UE. Nu şi în cadrul Schengen @ Vâlcov s-a ales cu un nou dosar pentru
trafic de influenţă @ Judecătorii fac apel la Iohannis să oprească influenţarea
justiţiei de către SRI. Au aflat că e prieten cu Hellvig @ Judecătorul consti-
tuţional Zegrean a fost reclamat la Discriminare pentru un banc ieftin: ar fi zis
că nu se poate şti cine e tatăl la inseminările artificiale. Ei şi? @ PLR şi PC nu
mai funcţionează. Conservatorii nu mai vor să se combine cu entitatea micro-
scopică a lui Tăriceanu, pentru că nu-i va ajuta cu nimic la pragul electoral
@ Bomba zilei: reţinerea consilierului personal al primarului general Oprescu,
Solomon Wigler, în timp ce încasa o tranşă de 25.000 euro dintr-o mită de peste
200.000, pentru a facilita operaţiunile de construire a unui mall @ O afacere
de 700 milioane euro a făcut Ţiriac prin vânzarea participaţiei lui la Unicredit
Bank @ Ponta a fixat data unui eventual referendum pe tema aderării la zona
Euro: 2017! @ Executivul a început negocieri pentru vânzarea unei părţi din
TAROM. Printre clienţi, Turkish Airlines @ Iohannis a participat la inaugu-
rarea noului sediu al Centrului Naţional Cyberint @ I-a venit rândul şi lui Ioan
Oltean, mustăciosul fost secretar general al PDL, să fie urmărit penal pentru
trafic de influenţă @ Din calculele făcute de specialişti, piaţa neagră a alcoolu-
lui prejudiciază statul cu 2 miliarde de euro pe an. Cu 1,5 se asigură dublarea
alocaţiilor pentru copii… @ La termenul de judecată al dosarului Tender-Rafo,
Marian Iancu a făcut scandal fiind scos cu forţa din sală @ Daniel Morar, acum
judecător constituţional, nu are o părere bună despre amestecul SRI în dosare,
după începerea proceselor. Ba din contră – îl consideră inacceptabil @ Un
sfârşit de săptămână agitat: coincidenţă sau nu, în ziua în care PNL-PDL
susţine o moţiune de cenzură, DNA îl invită la audieri pe Ponta şi îl anunţă că
e pus sub urmărire penală @ Aproape imediat, DNA cere Parlamentului avizul
pentru urmărirea lui Ponta în calitate de deputat @ Cică procurorii ar fi des-
coperit nişte documente din care reieşea că Ponta s-ar fi înfruptat din beneficiile
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ilicite obţinute de Şova pentru asistenţa juridică acordată CEO, asta pe vremea
când nu era premier şi nici şef de partid @ Iohannis nu pierde timpul şi cu o
viteză de reacţie neobişnuită îl invită pe Ponta la Cotroceni şi îi cere să-şi dea
demisia @ Ponta, bineînţeles că nu şi-o dă, dar recunoaşte (pe Facebook) că a
avut o discuţie civilizată cu preşedintele (nu cum s-ar fi întâmplat pe vremea
lui Băsescu, când s-ar fi putut ca cei doi să se încaiere) @ Stupoare în PSD şi
printre aliaţii săi, care nu mai vor să-şi amintească faptul că doar cu vreo trei
luni în urmă Ponta declara că dacă va fi pus sub urmărire penală va demisiona
@ Deocamdată el constată, constituţional, că Iohannis nu poate să-l demită
@ Liberalii nici usturoi n-au mâncat…. “PNL nu cunoaşte ce s-a întâmplat la
DNA, moţiunea de cenzură n-are legătură cu asta”… - zice Orban. Chiar şi
Codruţa Kovesi crede că e vorba despre o simplă coincidenţă @ Deocamdată,
Ponta este doar “suspect” – ultimul pas înainte de “ÎNVINUIT”. Pas cu pas…
@ “Doar parlamentul mă poate demite!” – spune Ponta, uitând că nu parla-
mentul l-a numit, ci… Traian Băsescu! @ Frans Timmermans, aflat la
Bucureşti declară: “E o zi foarte interesantă” @ Centrul oraşului a fost blocat
începând de vineri pentru concertele susţinute în Piaţa Parlamentului de Andre
Rieu. Celebrul musician l-a avut ca invitat de onoare pe Gheorghe Zamfir şi a
cântat, în premieră, valsul “Valurile Dunării” al lui Ivanovici @ Liberalii se
întrec în strigături la adresa lui Ponta şi au hotărât să-l boicoteze dacă nu-şi dă
demisia. Ce fel de boicot, nu se ştie exact… @ Kovesi zice că citarea premieru-
lui s-a făcut cu mai multe zile în urmă. Premierul spune că abia cu o zi, a primit
un telefon de la Keşeru. Nu fotbalistul, ci procurorul! @ Adam Crăciunescu,
pe care unii dintre colaboratorii săi îl credeau debarcat înainte de festivitatea
Zilei Silvicultorului, a revenit de la Bucureşti la Poiana Braşov cu forţe
proaspete, a făcut o serie de schimbări în organigramă şi a asigurat naţia că nu
vor mai fi probleme cu defrişările ilegale @ Dacă n-au reuşit să pună mâna pe
el, procurorii DNA au dispus control judiciar în cazul lui Şova. Plânge “tubu-
latura” după el… @ Hop şi Geoană: cere demisia lui Ponta din toate funcţiile
publice pe care le deţine, dintre care unele l-ar interesa pe el… @ Predoiu, tot
mai excitat, consideră că Ponta nu mai poate rămâne premier. Acum ori nicio-
dată… @ Vinovat pentru păţania lui Ponta este, bineînţeles, Băsescu! PSD-ul
a şi trimis o scrisoare în acest sens americanilor @ Iar Băsescu, plin de bune
intenţii, îi dă un sfat: “Ascultă pe unul mai bătrân ca tine şi pleacă acum!” Deşi
el n-a plecat când ar fi fost cazul… @ Câteva zeci de fani ai lui Băsescu s-au
strâns în faţa Palatului Victoria cerând demisia premierului @ În sfârşit,
Iohannis a promulgat Codul Silvic. Aşa cum era când l-a respins @ Preşedin-
tele rămâne optimist: chiar dacă nu a răspuns cererii sale, Ponta i-a promis că
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se va gândi la demisie. N-a precizat cât timp… @ Preşedintele declară cu maxi-
mă seninătate că nu are date privind implicarea SRI în actul de justiţie. Îi re-
comandăm să revadă declaraţia generalului Dumbravă, cea cu “câmpul tactic”.
E o dovadă suficientă @ Ministrul Cazanciuc a fost surprins de acuzaţiile aduse
premierului. Ca ministru şi ca văr după nevastă @ Ponta crede în justiţie şi nu
vrea să se lupte cu ea. Dar asta nu înseamnă că se predă! @ În consecinţă, e
hotărât să conteste ordonanţa procurorului. După aia om mai vedea @ În orice
caz, e ferm convins că “nu suntem într-o criză politică!” @ Şi observă un lucru
semnificativ: Iohannis a fost ales preşedinte pe când, acuzat de incompatibilitate,
era în plin proces! @ Iar “demisia” ar putea să însemne chiar o eventuală criză
politică… @ Mişcarea Populară vrea să demonstreze că există şi se… mişcă, or-
ganizând o manifestaţie neautorizată contra premierului @ Gorghiu anunţă că
PNL nu mai recunoaşte “legitimitatea” lui Ponta. Şi la ce-i foloseşte? 

Săptămâna 23
( 08- 14 iunie 2015)

@ Dan Voiculescu a pierdut procesul pe care i-l intentase lui Băsescu pentru o
afirmaţie a acestuia că el ar vrea să controleze Justiţia @ Nici premierul
moldovean nu e scutit de probleme: e acuzat că şi-ar fi falsificat diploma de ba-

Dezbatere pract ică a Codului  Penal
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calaureat. Până la doctorat e cale lungă @ Senatul se ţine de aniversări: 10 ani
de la înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal @ Victor Ponta s-a prezentat la Comisia Juridică unde în 15
minute i-a convins pe majoritatea membrilor că e nevinovat @ Liderii de partid
au fost la Cotroceni să-i consulte preşedintele în legătură cu Strategia Naţională
de Apărare @ Liberalii n-au vrut să fie prezenţi odată cu pesediştii, aşa că
Iohannis i-a primit în două tranşe @ Contrabandiştii moldoveni au început să
treacă ţigări peste Prut cu bărci telecomandate! @ 183 de parlamentari susţin
moţiunea de cenzură liberală. Nu sunt suficienţi! @ Tăriceanu se întreabă, gân-
ditor, de parcă ar fi pe podul nou de la Agigea: e normal ca un procuror de 27
de ani să răstoarne două guverne? Dacă are cu ce, e! @ Din arestul la domiciliu,
Elena Udrea filosofează: “Lui Ponta i se întâmplă ceea ce merită!” @ Dar, con-
tinuă ea şirul logic, dacă vine Predoiu în locul lui Ponta am căzut din lac în puţ!
@ Liberalii simt nevoia să discute cu cineva mai deştept decât ei moţiunea de
cenzură. Aşa că se vor întâlni cu o parte a ambasadorilor acreditaţi la Bucureşti.
Poate le vine ălora vreo idee @ Isărescu ne dă de ştire că intrăm într-o nouă
fază a crizei economice. Nu neapărat una mai bună! @ Tender a încasat, la mus-
taţă (la o zi înainte de data când faptele lui se prescriau) o sentinţă de 12 ani în-
chisoare în dosarul CAROM @ Tăriceanu mai trânteşte o sentinţă: nu e posibil
ca prin manifestaţii de stradă să dăm jos guvernul! Ba este! La noi se poate ca
strada să se menţină în funcţie un preşedinte suspendat! @ Cazanciuc îi
ameninţă pe puciştii liberali: împiedicarea funcţionării Guvernului atrage
răspundere penală! Pe Alina Gorghiu o doare-n pix: nu e guvernul ei! @ În efer-
vescenţă intelectuală, Tăriceanu constată că suntem în faţa unei lovituri de stat!
Victimă, ca de obicei, statul de drept. Altul decât cel al lui Băsescu @ O veste
bună pentru nostalgicii vacanţelor a la Mazăre: parăzile carelor alegorice vor
continua şi în această vară, în absenţa promotorului @ Din această săptămână
a intrat în vigoare legea care interzice autostopul! @ Votul din Cameră pentru
ridicarea imunităţii lui Victor Ponta n-a adus nici o surpriză: un raport de 2 – 1
(aproximativ) în favoarea… respingerii cererii DNA. “Pentru” au votat doar
parlamentarii liberal-democraţi. Şi nici ăia toţi @ Nu că s-ar fi aşteptat la alt
rezultat, dar pentru impresia artistică, preşedintele s-a declarat profund îndurerat
de decizie. S-a îmbrăcat şi în negru, ca să sublinieze faptul că a fost o zi “tristă”
pentru democraţie. Una ca toate celelalte @ Băsescu şi-a vizitat reşedinţa din
Gogol şi s-a declarat profund nemulţumit de ce a găsit acolo: n-are salon de
primiri, n-are birou, n-are garaj şi n-are nici intimidate! Dacă nu se rezolvă pro-
blemele el lasă toată responsabilitatea în seama Guvernului @ Ambasada SUA
s-a pronunţat cu promptitudine referitor la votul din Parlament zicând că “legea
trebuie să se aplice în mod egal tuturor” @ După ce liberalii s-au întâlnit cu
câţiva ambasadori ca să discute pe marginea moţiunii de cenzură, Ponta i-a in-
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vitat şi el la o întâlnire pe ambasadorii din UE (plus SUA) şi i-a informat despre
situaţia actuală. L-au talonat “tâlharii” Zgonea şi Tăriceanu @ Alina Gorghiu
este preocupată de imagine. Nu a sa, ci a României. Nu e suficient de… fardată!
Din cauza lui Ponta @ Ponta s-a gândit la demisie, dar nu poate lăsa ţara în
haos. Aşa că s-a răzgândit @ Tăriceanu e consecvent, rolul Parlamentului este
de a limita abuzurile şi excesele de putere. Aşa că mai lăsaţi-o cu votul impe-
rativ! @ Pe fondul tensionat al zilei, Iohannis şi Ponta s-au aflat din nou faţă în
faţă, la CSAT. A fost una dintre cele mai lungi şedinţe… @ Livia Stanciu e
nemulţumită de modificările la Codul Penal. Deşi treaba domniei sale este doar
să-l aplice @ Tribunalul Bucureşti a respins cererea de intrare în insolvenţă a
Rompetrol @ Hunor e de părere că Ponta ar fi trebuit să renunţe acum. Sau…
niciodată @ Nemulţumirile pesediştilor faţă de prestaţia lui Cazanciuc cresc şi
i se cere pe faţă demisia, fără a se mai ţine cont că e văr prin alianţă @ Presat,
Ponta ar avea de gând să-l mazilească, dar abia după moţiune @ Se zvoneşte
că, pentru a se pune la adăpost, Cazanciuc ar migra cu tot cu portofoliu la UNPR
@ Ca succesor ale său se vehiculează numele lui Nicolicea, actualul ministru
pentru Relaţia cu Parlamentul, uneperist de felul lui @ Face valuri declaraţia
Liviei Stanciu, cum că în România legea n-ar fi egală pentru toţi. Gura păcă-
toasei adevăr grăieşte, legea lui Stanciu n-a prea fost egală pentru Rarinca
@ CCR a discutat sesizarea lui Iohannis privind incompatibilităţile. Şi i-a dat
dreptate, nu că e preşedintele… @ Cât despre suspendarea premierului, Zegrean
lămureşte lucrurile: premierul poate fi suspendat de preşedinte doar dacă nu e
şi membru al parlamentului. Aşa că lui Iohannis nu-i rămâne decât să-l roage
să-şi dea demisia @ Simona Miculescu a făcut rost de o slujbă după ce a fost
pusă pe liber de la New York: este reprezentantul Secretarului General ONU şi
director al Biroului ONU de la Belgrad. Cam aproape de casă… @ Iohannis
participă la Summit-ul UE-CELAC, unde îşi poate pune în valoare cunoştinţele
căpătate în concediul din Caraibe @ Lui Toni Greblă i s-au mai găsit nişte bube,
pe lângă rochii şi struţi: cică ar fi convins nişte sponsori să dea mese pentru
alegătorii romi! @ A încetat din viaţă scriitorul Corneliu Leu @ Şedinţa săp-
tămânală de Guvern s-a amânat două ore şi jumătate pentru că nu ajunseseră
nişte documente de la Justiţie. Adică de la Cazanciuc… @ Liberalii s-au răzgân-
dit în legătură cu demonstraţia de protest pe care vroiau să o facă la Parlament
în ziua moţiunii, când au aflat că şi PSD-ul vrea să facă una, tot acolo, tot atunci
@ Suma totală a datoriilor principalelor posturi de televiziune trece de o jumă-
tate de miliard de euro! @ Cea mai mare moschee din Europa se va construi la
Bucureşti, cu fonduri turceşti @ Speriat de zvonurile împrăştiate de liberali,
cum că i s-ar fi anulat viza americană, Ponta a verificat şi a răsuflat uşurat. Poate
cea de la ruşi… @ Voluntari japonezi au participat la o acţiune de ecologizare
la Buşteni. La ei acasă nu prea au parte de aşa ceva… @ Andre Rieu a mai pus
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în vânzare 5.000 de bilete “pe iarbă”, pe Esplanada Parlamentului. Cică în sco-
puri caritabile. La cât e de negustor este violonistul, pare un sacrificiu conside-
rabil @ Iohannis a câştigat bătălia cu ANI: Curtea de Apel Alba i-a admis
contestaţia de anulare a raportului de incompatibilitate @ Tăriceanu mai vine
cu o cugetare „a la podul nou de la Agigea”: trebuie respectată separaţia puterilor
în stat! Păi, cine n-o respectă? @ Dinel Staicu a fost condamnat definitiv la 9
ani închisoare pentru mituirea judecătorilor care l-au achitat într-un dosar de
fraudă @ Senatorul Lucian Iliescu, fost primar la Giurgiu şi deputatul Marin
Anton sunt cercetaţi de DNA @ Guvernul a şters datoriile Institutului Can-
tacuzino @ Adrian Semcu, director Hidro Prahova, a fost şi el reţinut în dosarul
lucrărilor de la Comarnic în care este implicat şi cumnatul premierului @ Razie
a poliţiştilor pe urmele unor avocaţi implicaţi în eliberarea suspectă a fraţilor
Cămătaru @ Ăştia aproape că nu mai contau printre atâtea VIP-uri cercetate şi
duse în arest @ România mai cumpără o escadrilă de avioane “bunic” F16. Să
ne apărăm cu ele de “nepoatele” ruşilor @ După atâtea belele, premierul
şchioapătă, la propriu, şi va trebui să se opereze la genunchi. Căci nici să înge-
nuncheze nu mai poate… @ Confederaţia Naţională a Patronatului Român so-
licită guvernului să participe activ la avizarea tuturor proiectelor de lege care
vizează zona sa de interese @ ANAF vrea să demonstreze că nu doar încasează,
ci şi plăteşte: în iunie va rambursa TVA în valoare de 1,2 miliarde lei @ Pre-
mierul francez va restitui statului 2500 euro pentru că a folosit un avion guver-
namental în scop personal! @ Ion Rus dă cu bâta în baltă: zice despre emigranţii
economici că pentru 1500 de euro, copiii lor se fac golani acasă şi nevestele
curve @ Deşi omul are dreptate, nu se face, totuşi, să zică lucrurilor chiar aşa,
pe nume. Astfel că în urma protestelor venite de la împricinaţi, a fost nevoit să
demisioneze. Probabil că abia aştepta prilejul… @ O veste importantă de la
PSD: membrii săi nu votează moţiunea de cenzură! Rămân în scaune! Cu ex-
cepţia a vreo doi membri cam dezorientaţi @ Gabriel Oprea face o mărturisire
despre fapte prescrise: în scandalul DGIPI, din 2009, când a fost nevoit să demi-
sioneze din funcţia de ministru de Interne, ar fi fost ameninţat cu moartea! A
rezistat şi, astăzi, iată-l vicepremier! @ Iohannis ne omoară cu declaraţiile lui
corecte: aflat în Anglia spune că el a susţinut că locul Marii Britanii este în UE.
Ar fi avut un haz dacă spunea invers @ Macovei a câştigat un proces cu Şova.
Şi ce dacă? @ Năstase îi dă replica lui Banciu în stilul acestuia: “Băi, jigodie!”
@ La Primăria Sectorului 1 va fi ziua porţilor deschise în vechiul sediu proaspăt
renovat după ce a luat foc @ Poliţiştii de la toate frontierele ţării nu mai conte-
nesc cu confiscarea ţigărilor de contrabandă. Zilnic, aflăm că sunt descoperite
sute de mii de ţigări destinate celor care fumează ilegal. E treaba lor dacă le
dăunează sănătăţii, dar, mai rău că nu le fumează ei pe toate, ci îşi cresc veni-
turile ilicite cu sute de mii de euro @ Echipa noastră de handbal feminin s-a
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calificat la Turneul Final al Campionatului Mondial. Chiar dacă fusese învinsă
de reprezentativa Serbiei – vicecampioană mondială en titre @ Regina Elisabeta
a II-a a Marii Britanii şi-a sărbătorit a 89-a aniversare. Şi, cum îi stă bine unei
regine, cum altfel, decât printr-o paradă militară?! Cu toate că nu s-a născut într-o
zi de 13, ci pe 21 aprilie, aceasta este sărbătorită în public în a doua sâmbătă a
lunii iunie. Şi asta pentru ca vremea să permită oamenilor să ia parte la acţiunile
organizate. Regeşte, nu?  @ Analistul Radu Magdin, consilier onorific al pre-
mierului pe comunicare externă, şi-a dat demisia. Vestea a fost transmisă pe
facebook, după obiceiul şefului său care foloseşte această reţea de socializare
pentru toate anunţurile. Cât priveşte motivul (oficial) al demisiei, fostul consilier
preferă un proiect internaţional @ Moaştele celui mai iubit papă din istorie au
poposit, spre închinare, la biserica romano-catolică Milenium din Timişoara.
Sute de credincioşi au venit să se roage la moaştele Papei Ioan Paul al II-lea
@ La 25 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990, Parchetul General re-
deschide dosarul. Considerată cea mai brutală şi mai violentă dintre toate cele
şase mineriade care au avut loc în România după 1989, evenimentul redeschide
şi multe răni. O altă filă de istorie pătată cu sânge la care se mai  pot adăuga
multe rânduri pentru că, nici acum, nu se ştie exact numărul celor care i-au căzut
victimă pentru eternitate. Bilanţul real al evenimentelor din vara lui 1990
rămâne un mister… @ Băsescu, foarte indignat de prezenţa premierului la des-
chiderea Jocurilor Europene de la Baku. Ce-i drept, şi presa internaţională a
avut destule de comentat. Fostul preşedinte Traian Băsescu nu rezistă şi spune
despre participarea premierului la această festivitate că ”nu mai ştie cum să rân-
jească şi cui...” @  Liderul UNPR Gabriel Oprea ameninţă cu retragerea de la
guvernare dacă PSD modifică pe ascuns Codul Penal în Parlament @ Sezonul
estival face primele victime, pe Lacul Snagov. Două ambarcaţiuni cu 11 oameni
la bord s-au ciocnit violent pe timpul nopţii. În urma accidentului, o persoană a
murit şi alta este în comă.

Proiect  edi tor ia l
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Săptămâna 24
( 15 - 21 iunie 2015)

@ A început “curăţenia” la Vila Lac 3 unde a locuit Băsescu 10 ani şi unde se
va muta Iohannis cu prima doamnă. Nu prea curând, pentru că igienizarea şi
modernizarea vor mai dura câteva luni @ După Chiliman, DNA i-a reţinut şi
pe consilierul său personal Moisescu şi pe alţi doi colaboratori de la Primărie
@ Apar noi informaţii din dosarul lui Chiliman: 8 milioane de euro ar fi fost
luate ca şpagă doar de la firma STRACO @ Elena Udrea confirmă: Toate par-
tidele se finaţează cu bani negri @ PLR-ul lui Tăriceanu şi PC-ul lui Constantin
au semnat acordul de fuziune, care urmează să fie aprobat în congresele extra-
ordinare ale celor două formaţiuni @ Gabriel Oprea este sincer: Nu zice că
pensiile speciale ale parlamentarilor sunt un act imoral, ci doar că nu era mo-
mentul prielnic să fie votate! @ Tot personalul Serviciului de Expertiză Medi-
cală al Casei Judeţene de Pensii Bihor a fost reţinut după ce în birouri, maşini
şi locuiţe au fost găsite mari sume de bani provenite din şpaga pentru pen-
sionări anticipate @ La congresul PLR, Tăriceanu a spus că nu este  interesat
de funcţii şi onoruri. El vrea doar ca ţara să fie una prosperă! @ Halep a pierdut
şi la Birmingham, în optimi. A fost nervoasă şi s-a răzbunat pe antrenor pe care
l-a dat afară. Nu prea îi mai merge jocul şi vede cum pierde banii pe care clanul
său machedon conta în investiţiile de la Constanţa @ Procurorii ploieşteni au
identificat algoritmul şpăgilor de la Sectorul 1: 30/% Chiliman, câte 15% Vlad
Moisescu, Ioana Costescu şi Ion Brad, iar 10% mergeau la partid. Din banii
aceştia era plătită publicitatea la B1TV şi România TV, pentru protecţie @ FMI
critică dur pensiile speciale ale parlamentarilor: “Aceste privilegii compromit
reformele care au îmbunătăţit finanţele publice!”. Apropo: diurna şefului dele-
gaţiei FMI este exact cât cea mai mare “indemnizaţie” lunară a parlamentarilor
noştri @ După ce i-a expirat mandatul, Chiliman a plecat acasă unde a aflat cu
bucurie că judecătorii au respins cererea de arestare, dar l-au suspendat din
funcţie pentru 60 de zile @ Abia eliberat din penitenciar, Jean Pădureanu a fost
internat de urgenţă în spital după ce a căzut şi s-a rănit la cap. Probabil că cu
grija aceasta îl ţineau procurorii în puşcărie, ca să nu păţească ceva rău în li-
bertate... @ După doar un an IDEA BANK (fostă RIB) rămâne fără preşedin-
tele canadian care a preluat-o pentru polonezi  @ Parlamentul a votat reducerea
de TVA la 5% pentru cărţi şi locuinţe de mici demensiuni. Guvernul propusese
9% @ Ponta face cunoscut prin Facebook că în 28 de zile (cât un arest pre-
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ventiv) îşi va putea relua activitatea normală. Până atunci trebuie să rămână la
Istambul şi îl mandatează pe naşul Gabriel Oprea să îi preia atribuţiile @ Mihai
Fifor a fost nominalizat pentru preluarea portofoliului Transporturilor @ Un
sondaj IRES arată că Ponta nu se mai bucură de aceeaşi încredere. Doar 20%
dintre subiecţi mai merg pe mâna (şi piciorul) lui @ Băsescu nu are linişte
până nu-şi dă cu părerea deşi nu îl mai întreabă nimeni. Mimând obiectivitatea
zice că Ponta nu poate fi considerat vinovat până nu este judecat (aluzie la
Udrea), iar dacă el ar fi în locul lui Iohannis, l-ar... ponta nemotivat dacă nu
aduce certificat medical @ Despre relaţia sa cu preşedintele premierul rănit
declară prin telefon că s-a rupt complet emoţional când acesta i-a zis verde în
faţă să plece şi să lase locul alor lui şi de aceea nici nu l-a mai felecitat de ziua
lui @ Despre fostul său prieten Oprea, Băsescu zice că declaraţia acestuia des-
pre modificarea Codului Penal a fost o slugărnicie şi că habar nu are de
economie. Iar despre Chiliman se miră ca “proasta-în târg”: avea avere destulă
ca să nu mai fie nevoie să fure. Astfel, cei care fură au justicare, după mintea
lui de fost preşedinte @ După unele surse greşit informate, premierul Victor
Ponta ar fi fost aşteptat la DNA în timp ce, acesta se afla, de fapt, în Turcia,
pregătit pentru operaţia de la genunchi. Ceea ce explică de ce a amânat audierea
sa în dosarul Rovinari-Turceni, trimiţând, în schimb, avocatul. Clinica unde s-
a operat premierul aparţine chiar preşedintelui Turciei, Erdogan. Ponta a mo-
tivat această preferinţă: aici am ceva ce era imposibil acasă - LINISTE şi
ODIHNĂ! Bate şaua să priceapă iapa @ Mihail Vlasov este trimis în judecată
în al doilea dosar! De această dată, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de
mită @ Surpriză: numele lui Gorghiu şi Ponta apar în noul dosar al lui Vlasov
@ Aleşii s-au pus pe treabă: şi-au votat pensiile speciale. Valoarea pensiilor
pentru parlamentari ar ajunge la 240.000 de lei pe lună. Nimeni nu a mai pus
problema dacă se vor găsi şi resurse financiare, ca în cazul alocaţiilor pentru
copii @ Iohannis, despre comunicarea cu Ponta: Nici Baku, nici La mulţi ani,
nici Turcia. Dacă de restul mai înţelegem, ce a avut cu “mulţi ani trăiască?!”
@ Timbrul românesc a aniversat 135 de ani de existenţă a Marii Loji Naţionale
din România. „Cunoaşte-te pe tine însuţi, iubeşte-ţi aproapele, ajută-l, respec-
tându-i demnitatea”, după cum spune regula de aur a Francmasoneriei @ PSD
a amânat modificarea Codului Penal. Dar nu de frica cuiva, ci pentru că în
aceeaşi zi a avut loc plenul reunit al Parlamentului @ Liderul brigăzii inter-
naţionale anti-ISIS o zice: Alături de noi luptă şi doi români! Cel mai căutat
luptător accidental de către ISIS, cu o recompensă substanţială pusă pe capul
său, i-a vorbit de bine pe români: sunt soldaţi de încredere şi  se descurcă “ne-
maipomenit”.  Numele lor de război: Rubin şi Dracula @ Preşedintele Iohannis
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a plecat în Croaţia, nu înainte de a transmite un mesaj celor rămaşi acasă, chiar
de pe aeroportul Otopeni @ A fost adoptat Proiectul privind monitorizarea ex-
porturilor şi livrărilor intra-comunitare de lemn. Asta înseamnă că toate expor-
turile şi livrările intra-comunitare de material lemnos vor fi atent monitorizate
şi trebuie să fie însoţite de licenţă în termen de 45 de zile de la intrarea în
vigoare a acestui proiect @ Evenimentul TIFF 2015 care a înregistrat un record
de spectatori-plătitori continuă să surprindă în date şi cifre: urmează Sibiul cu
peste 40 filme în 8 locuri de proiecţie. Ca în fiecare vară, Piaţa Mare din Sibiu
va fi, din nou, un punct de atracţie artistic @  În Registrul General de Evidenţă
a Salariaţilor s-au numărat doar… 6 milioane de contracte de muncă în Româ-
nia @ Guvernul Republicii Moldova şi-a prezentat oficial demisia. Pentru că
premierul Chiril Gaburici s-a retras din funcţie @ În Turneul de la Birmingham,
Halep a învins-o pe britanica Naomi Broady (locul 224 WTA), în turul doi. În
numai o oră şi zece minute,  cu scorul de 6-4, 6-2 @ Rusia îşi întăreşte arse-
nalul: va primi peste 40 de rachete balistice intercontinentale.Liderul de
Kremlin nu a precizat şi unde vor fi amplasate noile proiectile @ Parlamentarii
condamnaţi definitiv pentru corupţie nu vor beneficia de pensie specială. Ce
să mai facă cu ea? @ TAROM nu are aeronavă pentru deplasarea lui Iohannis
la Consiliul European. Deci… @ Nu trece zi fără percheziţii ale poliţiştilor. A
venit şi rândul… ANAF-ului. Cel din Slobozia unde frauda era la ea acasă. Nu
a scăpat de percheziţii nici Casa de Pensii Bihor @ Cetăţenii României şi ai
celorlalte state ale Uniunii Europene vor putea trece Prutul doar cu buletinul
@ Nepotul lui Traian Băsescu, care îi poartă numele, a fost adus cu mandat la
DNA. Dragoş Băsescu ar fi cerut şpagă 1 milion euro pentru a interveni la
DIICOT în favoarea unui om de afaceri. Milionul de euro a devenit atât de
banal… @ Doar fostele prime doamne şi domnişoare, Maria şi EBA (pe nepoţi
nu-i mai socotim) nu au probleme cu justiţia. Pe listă s-a mai adăugat şi nepotul
Dragoş, pentru o şpagă de un milion într-un dosar în care e cercetat şi soţul
Ioanei, Pricop @ Încă un preşedinte de CJ are probleme de incompatibilitate
– Călinoiu de la Gorj @ Preşedintele CCR a fost audiat la DNA într-un dosar
“paralel” al Referendumului: unul în care procurorii vor să afle cine şi cum a
scris “erata” care l-a scăpat pe Băsescu de suspendare @ Şi primarul şi vicepri-
marul din Miercurea Ciuc sunt în arest la domiciliu. Cine mai conduce urbea?
@ Stelian Tănase, cu sabia lui Damocles a raportului de activitate deasupra
capului, nu se lasă şi îi cere din nou bani lui Ponta: 500.000 de euro pentru
transmisiile de la JO de la RIO! @ Deputaţii au votat un amendament cel puţin
curios prin care se pune etichetă obligatorie unui moment istoric: mişcarea le-
gionară a fost organizaţie fascistă! Şi cu asta se elimină orice discuţie pe această
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temă @ Victor Ponta va fi indisponibil vreo trei săptămâni, timp în care Oprea
va asuda de zor la conducerea (interimară) a guvernului @ Asociaţia Magis-
traţilor protestează împotriva faptului că procurorii sunt plătiţi dublu faţă de
judecători @ Udrea s-a trezit că suferă de coloană, la fel ca Băsescu!
@ Iohannis l-a decorat pe preşedintele Portugaliei (unul la fel de decorativ ca
şi el) şi a recunoscut în faţa presei lusitane că la noi obiectivele de politică ex-
ternă ale preşedintelui şi premierului nu se prea suprapun. Ba chiar dim-
potrivă… @ Dacia a realizat automobilul numărul 1.500.000! Cine ar fi crezut?
@ Rudel Obreja a fost condamnat (nedefinitiv) la trei ani închisoare în dosarul
de şantaj al lui Vântu @ O adevărată palmă (morală!) primeşte Ponta din partea
soţiei ambasadorului olandez care s-a operat la un genunchi într-un spital din
România. Probabil că dânsa nu avea nevoie nici de linişte şi nici de odihnă.
Pana la urma, ambii s-au operat in...strainatate! @Bomba zilei de joi a fost
“umflarea” de la scara avionului de Bruxelles a primarului Chiliman şi tran-
sferarea sa la DNA Ploieşti, pentru a răspunde la întrebări legate de dosarul
“Herţanu”. Probabil că răspunsurile sale au fost considerate nesatisfăcătoare,
pentru că a fost reţinut 24 de ore. Se vorbeşte, pentru început, despre o şpagă
de câteva milioane de euro doar din operaţiunile de anvelopare a blocurilor din
Sectorul 1 @ DNA dovedeşte că stă prost cu numărătoarea: a început cu
5(Vanghelie) şi continuă cu 1(Chiliman) Cine urmează? @ Gata! S-a decis:
partidul lui Tăriceanu & Constantin se va numi ALDE, adică un nume identic
cu cel al Internaţionalei Liberale @ Jean Pădureanu a fost eliberat din în-
chisoare. Menţinerea lui până acum este o ruşine  pentru justiţie şi se datorează
stupidităţii unor procurori care au considerat că nu s-a “îndreptat”, în timp ce
omul era practic inconştient încă de la proces @ A început Ramadanul, cea
mai importantă sărbătoare islamică, iar Iohannis şi Ponta s-au întrecut în a-şi
afirma ataşamentul faţă de valorile etc... @ Liviu Dragnea a devenit purtătorul
de cuvânt al pacientului Ponta, pe care îl vizitează în Istanbul ca să-i aline
suferinţele @ În acest timp consilierii lui Ponta îşi dau demisia, presimţind
naufragiul. După Radu Magdin, Corneliu Vişoianu caută alte oportunităţi
@ S-a lămurit situaţia “autostrăzii” Comarnic-Braşov: Nu se mai face! Nu se
găsesc fraierii care să o finanţeze. Este a treia ratare şi, probabil, ultima @ În
schimb se face studiul de fezabilitate pentru o a treia bandă pe şoseaua
Vâlcea-Sibiu, unde în anumite zone se şi lucrează la asta @ Pentru şpaga de
200 de mii de euro (din milionul cerut) Vlasov a încasat o condamnare de cinci
ani cu executare @ Draganea îşi linişteşte colegii, speriaţi de şantajul lui
Gabriel Oprea: “PSD nu e un partid care se poate preda cuiva”. Cel mult poate
râmâne în minoritate...@ Iohannis a promulgat legea falimentului personal.
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Nu se ştie niciodată când poţi avea nevoie de ea @ A început să circule numele
viitorului ministru al Transporturilor: este fostul şef al Comisiei “NANA”,
Mihai Fifor @ Printre cei reţinuţi de procurori în cazul lui Chiliman se numără
şi fostul trezorier al PNL sector 1, Ion Brad @ Orban se jură că nu va cere
pensia suplimentară de parlamentar. Până atunci mai e şi s-ar putea să se
răzgândească.

Săptămâna 25
( 22 - 28 iunie 2015)

@ Gazele se scumpesc de săptămâna viitoare. La iarnă vom plăti cu 10% mai
mult - din economiile pe care le vom face la TVA! @ În acest moment, pe teri-
toriul României se află 620 de militari americani din forţele NATO. Centrul
de Comandă de la Bucureşti va deveni operaţional în următoarele zile, iar pen-
tru amenajarea sa au fost alocaţi 1,6 milioane dolari (din care 0,9 daţi din nou
de americani) @ Monica Macovei nu se lasă: a provocat scandal în Parlamentul
European pe tema situaţiei din România. Războiul româno-român din orga-
nismele europene continuă în ritm susţinut @ Parlamentul a votat amnistia fis-

Market ing
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cală pentru impozitele suplimentare, de care vor beneficia patru milioane de
contribuabili @ Zegrean ridică din umeri când este întrebat dacă un parlamen-
tar poate fi împiedicat de procurori să-şi exercite funcţia: Nu ştiu dacă se poate!
@ Blestemul lui Voiculescu: procurorul Eva de la Iaşi, care l-a trimis în jude-
cată pe mogul, a fost ridicat de colegii săi pentru un trafic cu tablouri false
@ Oprea a făcut ce-i place cel mai mult: a transmis un mesaj către ţară cu
ocazia Zilei Drapelului Naţional @ Continuă disputele pe marginea nominali-
zării lui MRU pentru şefia SIE. Liberalii (care nu mor de dragul lui) nu co-
mentează decizia lui Iohannis, iar social-democraţii, nemulţumiţi că nici măcar
nu au fost consultaţi par hotărâţi să se opună, cu toată breşa pe care o face în
frontul opoziţiei Oprea, prin anunţul susţinerii de către UNPR @ Suedezii au
hotărât să nu interzică cerşetoria. Atunci să nu se mai plânga că întreprinzătorii
noştri romi profită din plin de mărinimia lor @ Sorin Roşca Stănescu a fost
eliberat condiţionat, după 9 luni de puşcarie şi îşi va putea scrie editorialele în
libertate @ George Copos şi Camelia Voiculescu au fost achitaţi în dosarul Lo-
teria 2 @ Ghiţă stă în portiţă la Ploieşti şi se tânguie şi reclamă în toate părţile
abuzurile la care este supus, lăcrimând la soclul democraţiei căreia nu îi în-
trevede un viitor luminos @ ANAF verifică personele fizice care plătesc im-
pozite mici - posedând vile somptuase şi autoturisme de fiţe. Este vorba despre
o categorie defavorizată, căreia în mod logic nu i-au mai rămas bani să-şi
plătească impozitele @ Iohannis a plecat la Consiliul European de la Bruxelles
fără prima doamnă şi fără pardesiu @ DNA a făcut recurs extraordinar în cazul
Rarinca. Băieţii ăştia nu se lasă, indiferent cât de mari sunt gafele pe care le
fac. Anunţul lor referitor la cele 600 de milioane de euro de la soacra lui Moi-
sescu este demn să figureze în Guiness Book @ Momentul de vârf al zilei de
miercuri - votarea Codului Fiscal. Mare concurenţă în asumarea meritelor de
către cele două partide care au demarat proiectul de reducere a TVA sub semnul
USL @ Pe cât de mare entuziasmul politicienilor (că pot să facă şi bine naţiei)
pe atât de mare scepticismul şi îngrijorarea creditorilor de la FMI şi UE care
refuză să creadă că guvernul poate să scoată deficitul printr-o colectare mai
bună a dărilor @ Prin acelaşi cod fiscal Guvernul corectează prostiile... Gu-
vernului: supraacciza la combustibil şi taxa de stâlp - două gafe economice
memorabile @ Cu mână de fier, premierul interimar a condus prima sa şedinţă
de guvern, interzicând ziariştilor să mai ia imagini la debutul lucrărilor. Săp-
tămâna viitoare Oprea are de gând să ţină chiar două şedinţe de guvern
@ Iohannis a aruncat o piatră în balta constituţională şi toţi se dau de ceasul
morţii să o scoată: propunerea lui MRU ca şef la SIE! Fără să o mai treacă prin
CSAT şi fără să-l informeze în prealabil pe Ponta (sau Oprea) - PSD-iştii găsesc
propunerea ilegală şi chiar imorală, în timp ce Ungureanu dă acatiste să treacă
la votul Parlmentului, cu gândul la traiul bun şi tihnit de bugetar de lux @ De
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la Istambul, prin Facebook, Ponta se declară cel mai fericit premier: programul
USL a fost îndeplinit! @ Dincolo de lozinci şi critici, momentul este important:
pentru prima dată se scad taxe şi se oferă perspectiva unui trai mai bun! Fără
să mai vorbim că nu s-a mai întâmplat vreodată în ultimii 25 de ani ca Codul
Fiscal să fie aprobat cu 6 luni inainte de întrarea în vigoare! @ Tot de la
Istambul Ponta o împuterniceşte pe Rovana Plumb la conducerea (interimară)
a partidului @ În ţară, poporul PSD este agitat! Pohta de putere a lui Oprea
pare de nestăvilit. Deşi nu este punctul lui forte, acesta face turul televiziunilor
şi îşi expune filosofia. Un amănunt: vrea şi portofoliul agriculturii pentru par-
tidul său. Fără să-i pese de Constantin @ Zi neagră pentru Sebastian Ghiţă:
procurorii i-au interzis să părăsescă Ploieştiul şi să participe la lucrările Parla-
mentului. Este cercetat într-un nou dosar pentru că ar fi dat mită electorală în
...tigăi, la alegerile prezidenţiale din diaspora moldovenească. Mogulul revoltat
cere ajutor cu voce subţire Curţii Constituţionale, în numele democraţiei. I-a
mai dispărut aplombul cu care se pregătea să preia de facto şefia PSD-ului
@ Ascensiunea lui Arturo Ui Oprea poate fi oprită doar de o revenire mai
rapidă în ţară a lui Ponta, cred liderii PSD care asistă cu uimire la jocul de
picioare tot mai independent al interimarului @ CCR a respins sesizarea PNL
referitoare la al doilea vot pentru Şova. Rămâne cum s-a stabilit! @ Teodoro-
vici recunoaşte că impactul bugetar al noului Cod Fiscal va fi de 12 miliarde
de lei, sumă ce va trebui compensată altfel decât prin taxe noi. Poate prin
ANAF! @ Mazăre a scăpat de arest preventiv. Se poate întoarce la Constanţa
să ia pulsul sezonului estival @ Şi Darius Vâlcov a fost eliberat din arestul
preventiv, în care se afla din 2 aprilie@ Comisiile de politică externă nu au
avut cvorum pentru a da aviz pe Strategia de Apărare. Plenul a dezbătut, totuşi,
proiectul după ce iniţial s-a intenţionat amânarea reuniunii şi a dat aviz favor-
abil cu o majoritate de doar 5 voturi @ Parlamentarii ALDE au votat împotrivă
iar cei ai PSR, pentru @ Rovana Plumb îi linişteşte pe beneficiarii ghinionişti
ai dublării alocaţiilor pentru copii: acestea nu vor mai fi cuplate cu ajutorul de
sprijin al familie @ Teodorovici spune că deşi Codul Fiscal se va vota cu
prevederea de reducere a TVA la 19% de la 1 ianuarie, în zilele următoare se
vor face calcule spre a se vedea dacă măsura poate fi luată mai devreme
@ Parlamentul a adoptat în unanimitate solicitarea preşedintelui Iohannis
privind înfiinţarea Unităţii de Integrare a Forţelor NATO care permite
staţionarea şi constituirea de structuri militare străine pe teritoriul României
@ Tăriceanu regretă că Parlamentul a procedat cu superficialitate în cazul
Strategiei de Apărare @ ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de
Avocatul Poporului şi a decis ca taxa de poluare auto să fie restituită cu
dobândă de la data plăţii @ Teodorovici a început să se vaite că de când este
ministru al Finanţelor nu mai are, practic, viaţa personală. Plâng cluburile după
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el @ S-a dus şi Tărticeanu în pelerinaj la Istambul, ca să-l încurajeze pe Ponta
să reziste bolii şi duşmanilor @ Iohannis a promulgat şi noua loterie a
bonurilor: la finele lui iunie se va face tragerea aferentă lunilor aprilie şi mai,
care va da doar o sută de câştigători @ Oprea şi-a început serviciul de interimar
cu serviciile secrete. Cele româneşti şi cel britanic - MI6, al cărui şef se află în
vizită în România @ România va primi 8,5 miliarde euro, compensaţie pentru
inundaţii @ BERD analizează un împrumut de 15 miliarde de euro pentru in-
frastructura rutieră din Sibiu @ Parlamentarii au votat o “mică imunitate” pen-
tru avocaţi: procurorii nu mai au voie să ridice calculatoare, nici comunicări
cu clienţii, iar avocaţii nu răspund dacă nu denunţă fapte de corupţie despre
care află prin exercitarea profesiei @ “Cercetătorii” au prins-o şi pe Alina
Gorghiu cu un “mic” plagiat: doar vreo 20 de pagini! @ Am luat şi prima
medalie de aur la Campionatele Europene de la Baku: Ana Maria Branză, la
scrimă @Alba-Neagra la Cotroceni: mai întâi Iohannis refuză să-l numească
pe Oprea premier interimar, dar se rezgândeşte după ce Ponta postează pe Face-
book certificatele medicale! @ Benzina s-a scumpit din nou - a ajuns să de-
păşescă preţul motorinei. Fără niciun motiv. Ba ar fi unul: preţul ţiţeiului tocmai
a scăzut! @ O “mătusă Tamara” de top: Moisescu are o soacră culantă care
şi-a împrumutat fiica cu trei... miliarde lei (noi!) @ Chiliman a declarat, când
a ieşit de la audieri că i s-a pus sechestru pe... declaraţia de avere! @ Din arest,
Vanghelie întreabă cu schepsis: Victore cu ce te şantajează Oprea?@ Preşe-
dintele a prezentat în faţa camerelor reunite o Strategie de Apărare lărgită, în
care intră aproape tot ce există- inclusiv jocul de table şi gimnastica aerobică.
Pentru că toate pot constitui vulnarebilităţi la adresa siguranţei naţionale
@ Misiunea FMI a descoperit un “gol semnificativ” în bugetul anului viitor,
datorat scăderii TVA @ Alina Gorghiu este îngrozită: este vizată de tot felul
de urmăriri şi cercetări, doar-doar i s-ar găsi ceva. Ce? @ Liberalii ar susţine
reducerea TVA la 19% cu condiţia ca măsura să fie sustenabilă @ CSM nu mai
conteneşte să treacă în catastif “atingerile” aduse Justiţiei de către unii politi-
cieni precum Ponta şi Tăriceanu @ Liberalii au decis să demareze o moţiune
“populistă” pentru demiterea lui Ponta @ Aspazia Cojocaru, domana aceea
care era judecător constituţional şi tricota în timpul şedinţelor, a fost şi ea au-
diată de procurori în dosarul “Erata” @ Interceptările din dosarul “Rarinca”
au fost făcute ilegal - motivează instanţa achitarea acesteia @ Unde dai şi unde
crapă: dublarea alocaţiilor pentru copii a lăsat o mulţime de familii nevoiaşe
fără ajutoare @  Gabriel Oprea a mărturisit că le-a cerut colaboratorilor săi să
i se adreseze cu apelativul „domnule general” şi nu cu alte titluri @ O razie
efectuată la Dragonul Roşu (complexul comercial al lui Nicolae Dumitru-Niro,
prietenul lui Gabriel Oprea) a evidenţiat o evaziune fiscală de peste 30 milioane
euro! @ Dragnea o spune franc: PSD nu are încredere în Ungureanu! Atunci
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de ce l-ar vota? Oprea are, probabil, mai multă… @ De când nu mai face parte
din legislativ, Elena Udrea şi-a radicalizat opiniile: “Avem un parlament de
căcăcioşi!” @ Americanii au legalizat căsătoriile homosexuale în toate statele.
Nu mai rămâne acum decât să ni le impună şi nouă – altminteri înseamnă că
nu respectăm drepturile… homo-ului! @ Tot Dragnea spune că PSD nu
intenţionează să iasă de la guvernare, dar că, nota bene, nu intenţionează să
guverneze în orice condiţii @ George Maior a primit acceptul americanilor. Ei
sunt obişnuiţi să numească în funcţii diplomatice foşti şefi de servicii secrete.
Vezi Bush tatăl, fost director CIA, numit ambasador în China @ Planul de
disponibilizare de la Dacia Piteşti este în impas: francezii vor să pună pe liber
300 de angajaţi şi au primit cereri de la 600! Explicaţia: bonificaţia pe care o
primesc disponibilizaţii, care poate ajunge la 20 de salarii! @ Mohamed Murad
a fost reales preşedinte al Federaţiei Patronatelor din Turism. Este patronul
lanţului de hoteluri “Phoenicia” şi al MONEY TV @ Cristian Boureanu a fost
surprins pe autostradă rulând cu peste 180 km/h, ca să-şi impresioneze noua
logodnică @ A avut, în sfârşit, loc şi cea de-a doua tragere la loteria bonurilor
fiscale: câştigătoare sunt bonurile din 23 mai cu o valoare de 135 lei @ De-
claraţia săptămânii: Nu doresc să fiu premier! (Gabriel Oprea). Premierul in-
terimar şi-a dorit să fie director SRI, dar n-a avut noroc @ Prin telefon (nu prin
facebook), Ponta dă de ştire ţării că va reveni în maxim două săptămâni. Pe
picioarele lui @ Replica premierului autoexilat la atacurile lui Iohannis este
că acesta ne crede pe noi, românii, nişte iobagi… 

Umorul  involuntar
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Săptămâna 26
(29 iunie - 05 iulie 2015)

@ Săptămâna a început cu percheziţii la primăria din Braşov şi la biroul şi
locuinţa primarului Scripcaru, acuzat de abuz în serviciu prin organizarea unei
scheme infracţionale prin care bugetul primăriei a fost fraudat cu peste 8 mili-
oane de euro. La sfârşitul zilei, Scripcaru (PNL) era reţinut pentru 24 de ore
@ Toată lumea e agitată de situaţia din Grecia, acum în prag de sezon plin.
Recomandările ca turiştii să nu plece fără bani în buzunare este mană cerească
pentru hoţii care vor avea de lucru să le golească @ Ponta promite că atunci
când revine în ţară, primul drum îl face la procurori @ Ghiţă e revoltat că s-a
pus sechestru, printre altele, şi pe… pensia mamei sale! @ UNPR-ul lui Oprea
a mai dat o lovitură: a înghiţit ce-a mai rămas din PPDD-ul lui Domnu’ Dan
(9 parlamentari) din farfuria pe care o admira PSD-ul @ A fost o fuziune prin
absorbţie, bineînţeles în interes naţional! @ Iar operaţiunea a avut loc chiar în
preziua votului pentru MRU, când era nevoie de voturi asiguratoare pentru
partida pro-Iohannis din care face parte vicepremierul @ Oprişan continuă
disidenţa afirmând că dacă el ar fi fost prim-ministru s-ar fi întors imediat, in-
diferent de viitorul genunchiului său @ Şefa interimară a partidului, Rovana
Plumb dă asigurări, în numele Biroului Politic permanent, că guvernarea va
continua în actuala formulă şi că coaliţia funcţionează @ Iar la votul de marţi,
partidul ori va absenta, ori va vota împotrivă. După cum le vine mai bine par-
lamentarilor săi @ ANI l-a găsit incompatibil şi pe doctoral Adrian Streinu
Cercel @ La Chişinău, primăria a fost câştigată de liberalul Dorin Chirtoacă,
amicul lui Băsescu şi naşul EBA-ei @ Iar ginerele lui Băsescu, Radu Pricop a
fost trimis în judecată într-un dosar de şantaj, alături de fiul fostului preşedinte
basarabean Lucinski @ A stârnit nemulţumire şi consternare chiar, faptul că
guvernul a oferit gratuit un teren pentru construcţia celei mai mari moschei din
Europa, cu bani de la turci. În mod firesc astfel de operaţiuni ar trebui să fie
reciproce, dar islamiştii nici nu vor să audă de biserici “păgâne” prin ţările lor
@ Deocamdată, Halep a câştigat titlul (gratuit) de cea mai bine îmbrăcată tenis-
menă de pe covorul roşu de la Wimbledon @ Sebastian Ghiţă a cerut audienţă
la procurorul general. Probabil că s-a hotărât să mai toarne ceva… @ Ziua de
marţi a stat sub semnul votului pentru şefia Serviciului de Informaţii Externe. Pro-
blema cvorumului a fost rezolvată de loialistul Oprea, pentru care interesul prezi-
denţial a fost mai important decât solidaritatea de coaliţie, cel care a predat noului
PDL oastea sa de mercenari, întărită pe ultimii metri cu resturile PPDD-iste @ În
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sala Camerei au fost prezenţi suficienţi parlamentari pentru ca votul să poată
fi validat, cu 278 “pentru”, 6 “contra” şi 5 “non-votanţi” @ Se împlineşte astfel
unul dintre proiectele restauraţiei neo- băsiste impuse de pedelismul activ din
partidul pseudo-liberal @ Filipicele lui Tăriceanu şi ale singurului pesedist
venit la vot, Neacşu, n-au impresionat pe nimeni. Isprăvile şi imposturile celui
mai “scurt” premier din istorie le erau binecunoscute celor care urmau să-l
voteze, nu de drag şi apreciere, ci pentru a bifa o obligaţie (după unele “guri
rele”, internaţională) @ Pentru că, în fond, cu sau fără Ungureanu, SIE rămâne
aceeaşi instituţie ocultă care-şi conservă privilegiile pe bază de secret. Pentru
că, nu de puţine ori ne-am întrebat: ce şi pe cine mai spionăm noi în ziua de
astăzi, când suntem înconjuraţi de aliaţi şi protejaţi de alianţa militară supremă?
@ Dacă a demonstrat ceva votul de marţi (ceasurile rele?!) acest lucru este
reprezentat de succesul noii “soluţii imorale” a lui Oprea @ La RATB s-a des-
coperit o reţea compusă din şefi şi angajaţi de la mai multe garaje care furau,
cot la cot, motorină @ A reintrat în vigoare printr-o ordonanţă de urgenţă,
arestul la domiciliu, care fusese prevăzut în noul Cod Penal fără a i se stabili
durata maximă @ Un român angajat într-o instituţie UE, a fost inculpat pentru
viol! @ Instanţa Curţii de Apel Bucureşti a decis că Sorin Ovidiu Vântu a fost
colaborator al Securităţii în anii ’80. Ei şi? @ Ca unul care şi-a câştigat stelele
de general (în număr de patru) pe câmpul de luptă, Oprea pledează pentru re-
cunoaşterea meritelor, riscurilor şi sacrificiilor făcute de militarii pensionari
@ Li s-a făcut dreptate şi funcţionarilor parlamentari: a fost adoptat proiectul
de lege prin care li se majorează pensiile de serviciu @ Iohannis nu-l slăbeşte
pe Ponta nici pe patul de suferinţă: într-un interviu de “export” pentru Financial
Times, el declară că premierul trebuie să demisioneze. Pentru ca el să-şi ţină
promisiunea faţă de Predoiu, în caz că acesta n-ar mai supravieţui până la
alegerile din 2016 @ Simona Halep a fost eliminată în primul tur şi la
Wimbledon. Rămâne însă cu titlul de… cea mai bine îmbrăcată sportivă
@ Tunurile pe Oprea! Acuzat de plagiat în lucrarea de doctorat de către un alt
general – Sârbu, fost şef al Spitalului Militar Central, pe care Oprea l-a dat
afară când era ministru al Apărării. Acesta nu este cu nimic mai breaz decât
cel pe care-l acuză – a avut o evoluţie la fel de fulminantă, devenind, din bran-
cardier, profesor universitar în doar câţiva ani, sărind cu îndemânare trepte şi
criterii profesionale @ Cum n-au apărut încă în presă mostre ale plagiatului,
Comisia de la Universitate nu se poate autosesiza @ Sârbu acuză şi traseul
doctoral al lui Oprea, care ar fi fost unul pe lângă reguli @ Oprea se dezvi-
novăţeşte băgându-l în faţă pe profesorul Ion Neagu, care i-a fost îndrumător
şi din ale cărui lucrări a copiat copios @ Este de negăsit directorul de la Româ-
nia TV, Alexandru Iacobescu, cel pe care Ghiţă l-a “împrumutat” cu 90 mili-
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oane de euro! @ Stârneşte nedumerire graba preşedintelui în numirea lui
Ungureanu, pentru SIE şi dezinteresul pentru acceptarea propunerii de titular
pentru Ministerul Transporturilor @ Gurile rele din PSD se întreabă cum va
vota Oprea dacă PNL-ul va introduce o moţiune pe… interesul naţional!
@ Ponta dă de la Istanbul o veste bună românilor: medicamentele se ieftinesc
cu 20%! Inclusiv cele pentru tratarea… genunchilor! @ Senatorul liberal
Lucian Iliescu s-a transferat la UNPR-ul lui Oprea, în speranţa că această miş-
care îi va impresiona pe procurorii care-i lucrează dosarul @ Iohannis a pro-
mulgat… eliminarea impozitului pe bacşiş. Oricum nu-l mai lua nimeni în
seamă @ Dacian Cioloş a primit o slujbă (neremunerată) la Bruxelles: aceea
de consilier special pe siguranţa alimentară al preşedintelui Juncker @ În timp
ce Simona Halep s-a întors acasă după primul tur Irina Begu s-a calificat pentru
turul 3 la Wimbledon. O va întâlni pe inevitabila Şarapova @ Vizita oficială a
secretarului general NATO în România este considerată evenimentul (cel puţin)
al zilei. Întâlniri la nivel înalt, discursuri festive şi declaraţii de complezenţă
din care reiese, brusc, marele rol pe care-l joacă România în zonă @ Percheziţii
la domiciliul unui celebru beneficiar de retrocedări, Horia Simu, posesorul unei
colecţii de peste 150 de tablouri de valoare @ Ca omul gospodar, PNL cloceşte
o moţiune de cenzură pentru la toamnă @ Mare luptător pentru democraţie,
Ghiţă a concluzionat după ce a ieşit de la ÎCCJ: “Orice cetăţean al României
are dreptul să expună în faţa judecătorilor poziţia sa”. Ceea ce a făcut şi el
@ Omul de afaceri Ilan Laufer face o observaţie interesantă: când la noi se
tăiau salariile cu 25%, în Grecia se tăia al 13 lea salariu. Integral! @ Irina
Socol, fondatoarea companiei SIVECO a fost condamnată, în primă instanţă,
la trei ani şi şase luni închisoare @ Magistraţii au admis contestaţia lui Chili-
man faţă de sechestrul instituit pe averea sa. Modificând cuantumul la suma
de 11 milioane lei, faţă de 38 milioane cât se stabilise iniţial @ Băsescu îşi mai
dă odată cu părerea: România nu e pregătită pentru zona euro. Dar cine a zis
că e? @ Însărcinatul cu Afaceri al Statelor Unite, Dean Thompson, observă cu
satisfacţie că unii dintre vecinii noştri ne invidiază pentru calitatea noastră de
partener strategic al americanilor @ Duşa divulgă valoarea Centrului Opera-
ţional NATO de la Bucureşti: 16 milioane lei! @ Comisia de Etică a Univer-
sităţii Bucureşti examinează suspiciunea de plagiat din teza de doctorat a lui
Gabriel Oprea @ Petrecerea organizată de ambasada (fără ambasador) ameri-
cană cu prilejul aniversării independenţei – Ziua Naţională – a constituit o ver-
itabilă probă de pupincurism la nivel înalt. N-au lipsit decât şoimii patriei care
să depună ofranda recunoştinţei la picioarele lui Dean Thompson @ Şefa CNA,
Laura Georgescu a fost trimisă în judecată în dosarul Giga TV, alături de
Hrebenciuc şi Narcisa Iorga @ Băsescu se declară un adversar politic al
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arestărilor preventive. Mai ales când e vorba de anumite persoane @ Victorie!
Ghiţă poate să-şi îndeplinească îndatoririle de deputat. Zbirii de la DNA Pra-
hova au fost învinşi de ICCJ! @ Marcat de limbariţă, Băsescu este îngrijorat
de uşurinţa cu care poţi face să cadă un guvern! Acum! Pentru că atunci când
a vrut el nu s-a  putut! @ Alina Gorghiu îl ameninţă pe Oprescu: la sfârşitul
mandatului va veni şi vremea decontului! @ Şi Sorin Frunzăverde a fost trimis
în judecată: pentru folosirea influenţei în obţinerea de voturi pentru candidatul
PNL la preşedinţie! @ Iată-l şi cu un punct de vedere rezonabil pe fostul
preşedinte: acuzaţiile de conflict de interese care i se aduc lui Ponta i se par o
exagerare! @ Cristian Adomniţei ajunge şi el în faţa judecătorilor! @ Irina
Begu a fost învinsă de Şarapova, dar Monica Niculescu merge mai departe, în
optimi, la Wimbledon @ Scandal la Bac la Orşova: fiica baronului Duicu a
fost prinsă copiind, iar mama şi sora ei au făcut un scandal de pomină! @ S-a
însurat Valeriu Zgonea. A doua oară! La Palatul Snagov. A avut peste 300 de
invitaţi @ Gabriel Oprea, susţinător al Justiţiei: sub comanda lui, Guvernul a
aprobat mărirea schemei DNA cu 50 de procurori. Cine ştie ce dosare le vor
cădea pe mână… @  Ungurii îi plătesc pe tinerii plecaţi din ţară ca să revină
acasă! @ După ce şi-a operat nevasta la genunchi în România, odată cu Ponta
în Turcia, ambasadorul Olandei a fost schimbat?! 

Icoana României
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Săptămâna 27
(06 - 12 iulie 2015)

@ Băieţii de la DNA au început să se comporte ca nişte haiduci! Un control
făcut deunăzi la câteva ocoale silvice din Prahova s-a soldat cu mobilier distrus
în căutare de bani sau documente. Mobilier pe care Regia nu ştie cui să i-l im-
pute @ Bute anunţă reintrarea în ring pentru 15 august, la Montreal. Din păcate,
cariera sa de campion a luat sfârşit la Nottingam, sub pumnii lui Froch @ Dis-
cuţii mari pe seama procentajului de promovabilitate la Bacalaureatul din acest
an: 66,14%. Nu e clar dacă elevii au fost mai bine pregătiţi, sau subiectele au
fost mai uşoare @ DNA s-a lansat în descifrarea afacerilor din domeniul
salubrităţii. Societatea URBAN ar fi făcut o grămadă de contracte fictive cu
ţiganii din Sinteşti @ Deşi au trecut zece ani de la denominarea leului, când
am tăiat patru zero-uri, şi unii tot nu realizează deficienţa. Cum ar fi procurorii
DNA care au găsit contractul de împrumut al soacrei lui Moisescu şi care au
crezut că e vorba chiar de miliarde… @ Ghiţă are parte de una rece – acuzaţi
de noi fapte de corupţie – şi alta caldă: scoaterea de sub sechestru a câtorva
dintre firmele sale @ Elena Udrea nu pierde timpul şi se bucură de libertatea
pe care o mai are, scăldându-se şi făcând plajă într-o Mamaie despre care re-
cunoaşte că nu mai are strălucirea din vremea lui Mazăre @ Iohannis s-a în-
tâlnit la Suceava cu omologul său basarabean, care îşi termină mandatul
@ Isărescu prooroceşte o scădere a preţurilor de 2% într-o lună @ Marian
Vanghelie a fost trimis, în sfârşit, în judecată @ Executivul anunţă că în august
va începe să lucreze la Legea Bugetului pe 2016. De ce atâta grabă? @ Vrabia
mălai visează: Iohannis le-a interzis liberalilor să plece în vacanţă pentru a
putea vota un nou govern şi un nou premier. Dacă va fi cazul. Dacă nu, nu!
@ În 57 de licee din ţară, nici un elev nu a promovat BAC-ul. La ce mai
funcţionează acestea? @ Apare tot mai evident faptul că problema grecilor nu
este de a ieşi din criză prin restructurări şi austeritate, ci de a trăi la fel fără a
mai înapoia banii împrumutaţi! @  Zeci de profesori şi de studenţi de la Uni-
versitatea de Medicină din Craiova sunt acuzaţi de dare şi luare de mită. Tre-
cerea dintr-un an în altul costa între 50 şi 100 euro @ 108 elevi vor fi eliminaţi
de la Bacalaureat doar de la şcoli din Bihor @ Înainte de super-cupa României
cu Steaua, ASA Tg Mureş se dezagregă. Procurorii fac percheziţii, conturile
sunt blocate, iar jucătorii pleacă care-ncotro! @ De la o paranghelie populară
de la Budeşti, Băsescu cere demisia premierului Greciei! Pentru că a făcut ce
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n-a făcut el: în loc să taie lefurile, s-a contrat cu mahării Europei @ Dragnea
exprimă totala confuzie din partid: Nimeni nu ştie când se întoarce Ponta! Nici
măcar socrul său, Ilie Sârbu! @ Nimic nu-l clinteşte pe Iohannis de pe linia
declaraţiilor sobre şi corecte (deci neinteresante): sper că înţelepciunea politică
şi economic va (în loc de vor) prima! – zice el despre votul grecesc @ Oprea
pare şi el nerăbdător să scape de calvarul interimatului (calitate în care mai re-
zolvă câte o chestie pe care n-o voia Ponta): îl aşteptăm pe Ponta din zi în zi!
Să trăiţi! @ Preşedintele a mai făcut o faptă bună: l-a decorat pe ambasadorul
moldovean! @ TVR speră că până se întoarce Ponta, Oprea ar putea rezolva
problemele economice ale instituţiei: în special banii pentru CE Fotbal şi pentru
Olimpiadă @ A fost ridicat sechestrul pe casa din Zambaccian a lui Năstase.
DNA-ul aproape uitase că l-a pus… @ Monica Niculescu a ratat calificarea în
optimi la Wimbledon, după ce câştigase primul set şi era cât pe ce să-l obţină
şi pe al doilea. Dar, ghinion! Un ghinion de peste 100.000 euro! @ Surpriza
săptămânii: întoarcerea premierului risipitor! Cu două zile înainte de termenul
estimat! Ca să-şi reia atribuţiile din mâinile lui Oprea trebuia să-i dea voie
Iohannis… @ Ponta şchioapătă şi şi-a lăsat barbă… @ Se vând mai multe
maşini şi motociclete: cu 11,4%. În ciuda taxelor de înmatriculare care de-
păşesc bunul simţ @ Cu două zile înainte de aniversările în serie ale cântăreţilor
de muzică uşoară, a murit Angela Ciochină. Avea 60 de ani @ De la 1 august
cresc cu 12% salariile cadrelor nedidactice. Beneficiază 60.000 de persoane
@ La fel ca şi până acum, colegiile militare au fost integraliste la BAC
@ Cazanciuc – a cărui soartă nu s-a decis încă – e de părere că premierul nu
are nici un motiv să-şi dea demisia. De aceeaşi părere este şi Ponta @ Iohannis
este înţelegător faţă de măsura creşterii salariilor miniştrilor. “Se poate încadra
la categoria prevenirea corupţiei” – găseşte el o scuză elegantă. Deşi ştie foarte
bine că lefurile mari nu sunt o pavăză împotriva tentaţiilor, care cresc odată cu
leafa @ Preşedintele a participat la înscăunarea lui Ungureanu la SIE. Nu se
ştie dacă la recepţia oferită de instituţie s-a servit şi vită de Kobe @ Europar-
lamentarul Victor Negrescu reacţionează la declaraţia lui Junker, potrivit căruia
situaţia din Grecia afectează şi România şi cere un CSAT pe această temă.
Deocamdată, pentru Iohannis e mai urgent concertul de la Salzburg @ A fost
reţinut de DNA şi patronul firmei de salubritate URBAN, Teodor Gabriel
Florescu @ Dragnea speră că, odată cu revenirea lui Ponta, relaţiile din coaliţie
să fie clarificate. Adică să se ştie mai clar ce jocuri face Oprea @ Cinci profe-
sori de la Universitatea de Medicină din Craiova sunt urmăriţi penal pentru…
comercializarea de examene! @ Eterna Angela Toncescu a mai găsit o firmă
de asigurări căreia să-i ofere nepreţuitele sale servicii: Carpatica Asigurări!
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@ Un român a murit în Italia din cauza căldurii. Semn că emigraţia nu e întot-
deauna o soluţie pentru supravieţuire @ Un alt român a fost condamnat în
Statele Unite la 10 ani pentru fraudă bancară. În ţară scăpa cu un arest la domi-
ciliu @ Canicula face victime: imprudenţii cad pe stradă ca popicele, iar
SMURD-ul nu mai conteneşte să răspundă la apeluri @ După patru luni (!),
Vanghelie a fost eliberat şi trecut în arest la domiciliu. Întrebare: procurorii
ăştia de la DNA nu sunt în stare să clarifice problemele pe care le-ar genera
lăsarea în libertate a acuzatului (oricare ar fi acesta, dacă n-a săvârşit o crimă!)
într-un termen mai rezonabil? De ce să stea respectivul, pe cheltuiala statului,
peste 120 de zile pe casă şi masă? @ Steaua cea palidă a lui Becali, dată pe
mâna finului Rădoi (om fără nici o experienţă în materie de antrenoriat, abia
şi-a dat bacalaureatul) a capotat lamentabil în Supercupă în faţa unei echipe în
prag de desfiinţare pe motiv de DNA! @ Ponta şi-a reluat atribuţiile de premier
lăsându-l pe Oprea să conducă ultima sa şedinţă cazonă de guvern @ Iohannis
a cuvântat, plin de har, la cina de Iftar a musulmanilor @ Argumentul cu care
Vanghelie i-a convins pe judecători să-i dea drumul acasă a fost acela că el este
un tip “natural ca brânza de oaie!” @ Percheziţii şi la Universitatea “Eftimie
Murgu” din Reşiţa, după ce un profesor a fost prins în flagrant de luare de mită
@ Stolojan, dezmeticit din moţăiala politică, consideră majorarea indemniza-
ţiilor demnitarilor o măgărie. A celor actuali, bineînţeles @ Armata Roşie,
primită cu entuziasm în România: la cererea publicului, corul Red Army susţine
şi un al doilea concert @ Specialiştii Spitalului Militar Central i-au interzis lui
Ponta să se sprijine pe piciorul operat. Poate cel mult să se sprijine de umărul
lui Oprea @ A fost eliberat din arest şi Horia Georgescu, şeful “mânjit” al In-
tegrităţii. Încet-încet “Tubulatura” rămâne fără clienţi VIP @ Disidentul Cătălin
Ivan îl atacă (pe Facebook) pe Dragnea şi îl somează să nu se mai ia de Ponta.
Are acesta destule pe cap şi aşa… @ Prima acţiune a premierului este de a
amâna majorarea indemnizaţiilor demnitarilor, pe care Oprea s-a grăbit să o
bage pe ţeavă. Are de gând să o întoarcă în Parlament pentru retuşuri, lucru
care, evident, îl va nemulţumi pe Iohannis, care spera şi el într-un spor de veni-
turi la vreme de vacanţe exotice @ Un cutremur de mică amplitudine, care nu
a provocat daune a fost anunţul lui Victor Ponta că se retrage din funcţiile de
partid până când îşi va lămuri problemele cu Justiţia. Lumea aştepta cu mai
mult interes cealaltă retragere @ Vom asista, deci, pe o perioadă nedefinită, la
dueluri verbale ca-ntre doamne: Plumb-Gorghiu @ Pentru prima dată în 25 de
ani avem inflaţie negativă: rata anuală a preţurilor de consum a fost de minus
1,6%! @ S-a lămurit şi misterul bărbii lui Ponta: îi promisese lui Rus că nu se
va rade până când nu se aprobă Master Planul! @ Deşi a făcut câteva boacăne,
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Oprea e om serios – conchide premierul @ Iohannis nu-şi disimulează apetitul
salarial: remuneraţia demnitarilor – zice el – trebuie să reflecte importanţa lor
în stat! @ Doliu în familia Băsescu: i-a murit socrul, pe care a refuzat să-l facă
general în rezervă… @ Panglica inaugurală a lotului 2 al autostrăzii Nădlac-
Arad a fost tăiată de ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica şi de
vicepremierul maghiar Szemjen Zsolt. Ponta a fost doar participant @ Tecău
a câştigat, alături de olandezul Rojer, proba de dublu-mixt de la Wimbledon!
@ Iohannis îşi dă din nou în petec cu aerele sale nobiliare: vizita sa în Spania
a început de la Sibiu, unde avionul (neprezidenţial) a trebuit să facă o escală
pentru a lua la bord familia prezidenţială. Care a mai şi întârziat, fără motiv, o
jumătate de oră @ Veste dramatică de la Vila Lac 3: ar putea să se prăbuşească
peste locatar! Cât timp acesta a fost Băsescu, n-a prea contat. Dar pentru
Iohannis se pun la bătaie câteva milioane de euro. E vorba doar de siguranţa…
naţională! @ Ponta induce ideea că la Cotroceni ar fi doi preşedinţi, Dan
Mihalache, şeful Cancelariei, comportându-se ca şi cum el ar fi fost cel ales.
Dar nu de popor… @ Liberalii sunt frământaţi de probleme deontologice şi
de morală: Ponta ar trebui să-şi dea demisia! Ca să le facă lor loc.      

Top Story
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Săptămâna 28
(13 - 19 iulie 2015)

@ Săptămâna a început… bine: cu inculparea premierului şi punerea sub
sechestru a averii. Procurorii insistă asupra celor 17 infracţiuni (de fapt una,
în 17 exemplare!) de fals în înscrisuri, evaziune fiscală şi spălare de bani
@ Faptele s-ar fi petrecut cu vreo 7 ani în urmă când tânărul avocat Ponta îl
consilia pe mai tânărul său coleg Şova, iar acesta îl plătea regeşte, ca-ntre amici
@ Ceva mai nou n-au găsit procurorii, oricât s-au străduit. Şi s-au străduit, nu
glumă @ Nu e prea clar cum rămâne cu regulamentul PSD care spune că atunci
când sunt inculpaţi, membrii de rând îşi pierd calitatea… @ În opinia Rovanei
Plumb, beneficiara retragerii lui Ponta, gestul acestuia arată preocuparea pentru
partid şi pentru guvernare. Dar, mai ales, pentru guvernare @ În schimb, Alina
Gorghiu crede că în felul acesta, Ponta încearcă să câştige timp. Liber! @ Cât
despre aliaţi, rămâne cum s-a stabilit: Oprea îşi respectă… cuvântul dat, iar
Tăriceanu “merge mai departe” @ Don Klaus şi Dona Carmen s-au întâlnit cu
Don Felipe, regele Spaniei @ Avalanşă de reproşuri pentru Ponta din tabăra
proprie. Dragnea: E o greşeală! Năstase: Nu ştiu de ce s-a autosuspendat Ponta!
Iliescu: Retragerea lui Ponta este o greşeală! @ În schimb, suspendatul este
foarte mulţumit: sunt simplu membru, ca domnii Iliescu şi Năstase! @ Ghiţă
a scăpat de sechestrele puse de grăbiţii procurori prahoveni  @ Doamna Vic-
toria Nuland spune cu gura ei: Pregătim procurorii (români) să identifice, să
investigheze şi să trimită în judecată cazurile de corupţie! Adică ei habar
n-aveau ce fac, până acum, şi a fost nevoie să le deschidă ochii Unchiul Sam
şi Mătuşa Victoria @ A făcut mare vâlvă fotografia pe care o infirmieră de la
Floreasca şi-a făcut-o în pat cu un Cotabiţă aproape inconştient, la terapie inten-
sivă. Anchete peste anchete şi dezbateri aprinse în studiourile TV @ Iohannis
face băi de mulţime printre românii din Spania cărora le spune lucruri frumoase
şi de bun simţ ca frecţia la piciorul de lemn @ Controlul judiciar şi arestul la
domiciliu au mai descongestionat penitenciarele în care infractorii stau claie
peste grămadă, cu peste 5000 de locuri @ Ponta a găsit cea mai bună scuză
pentru refuzul de a demisiona: nu poate lăsa ţara pe mâinile celor care au dis-
trus-o. Adică a părţii responsabile (PDL) din PNL @ Iohannis a pus pe Face-
book fotografii dintre cele care-i plac lui cel mai mult: cele de la dineul oficial
oferit de familia regală spaniolă @ La proba scrisă a examenului de titularizare
în învăţământ s-au înscris 27.000 candidaţi @ Ponta e optimist şi crede că re-
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laţia sa cu Iohannis nu este iremediabil vătămată. S-ar mai putea salva ceva,
nu se ştie cât… @ Contrabanda cu ţigări a scăzut în luna mai până la 14,1%,
comparativ cu 15,2%, în martie @ Udrea face predicţii: îi dă lui Ponta doar
câteva zile până când îşi va pierde funcţia de premier @ După ce abia i-a fost
ridicat sechestrul de pe o parte dintre proprietăţi, Ghiţă a fost pus sub control
judiciar, în dosarul fostului primar al Ploieştiului în care este acuzat de dare
de mită @ Alina Gorghiu ameninţă că liberalii vor convoca o sesiune extraor-
dinară a Parlamentului în plin concediu, în august, pentru a se discuta delicata
chestiune a votului prin corespondenţă care ameninţă să nu mai poată fi intro-
dus la viitoarele alegeri @ La recepţia de la Ambasada Franţei, Ponta n-a pier-
dut ocazia să evoce inovaţia românească a “ghilotinei DNA” – lucru care a
făcut-o pe Codruţa Kovesi să zâmbească strâmb @ Dintre foştii preşedinţi ai
României, gazdele nu i-au invitat decât pe Iliescu şi Constantinescu @ Vene-
rabilul Quintus se dovedeşte a fi cel mai realist liberal: doar dacă Guvernul se
dărâmă singur putem avea alegeri anticipate! @ Aproape neobservată a trecut
vizita pe care rotofeiul însărcinat cu Afaceri al Statelor Unite, Dean Thompson
a făcut-o la Palatul Victoria. Probabil că a avut de transmis nişte comunicări
urgente din partea doamnei Nuland. Şi de dat nişte sfaturi… @ Mare tămbălău
au făcut la Madrid o parte dintre românii care au fost împiedicaţi să se întâl-
nească cu preşedintele Iohannis de către… sponsorii întâlnirii – RCS/RDS.
Aceştia au obţinut, în schimb, exclusivitatea întrebării din partea Romnâniei
pentru reprezentanţii canalului tv DIGI la conferinţa de presă comună @ În-
tâlnirea lui Ponta cu ambasadorii din UE a avut ceva de “rămas bun” @ Şedinţa
Biroului Permanent al PSD a adus câteva clarificări. Prima: trecerea în rândul
membrilor „simpli” de partid a lui Ponta care a eliberat şi biroul de preşedinte
de la sediu. A doua – confirmarea Rovanei Plumb ca interimar. A treia: revolta
lui Dragnea care s-a văzut pus pe linie moartă pe motiv că funcţia de „coordo-
nator” nu există în statut! A patra: recursul la autoritatea fondatorului – Iliescu
fiind prezent pentru prima dată după alegeri, când a vrut Ghiţă să-l dea afară
din partid @ În concluzie: nu există un autentic “număr 2” care să preia
“moştenirea” Ponta @ Iohannis se antrenează pentru a prelua rolul lui Băsescu:
a respins propunerea lui Fifor ca ministru al Transporturilor şi a ameninţat să
nu valideze Codul Fiscal @ Parlamentarul Octavian Bot a murit şi a înviat!
Tăriceanu şi Constantin şi trimiseseră condoleanţe familiei, pe care le-a primit
răposatul personal @ Greva controlorilor de trafic a dat peste cap transporturile
aeriene tocmai când acestea nu au ministru. Băieţii aceia nu vor mai mulţi bani
(au destui), dar vor să instituie controlul sindical asupra tuturor deciziilor
@ Gorghiu trage nădejde că Ponta e pe ultima sută de metri a carierei. Cum e
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el şchiop, s-ar putea să dureze cam mult parcurgerea ei @ S-au achitat, în
sfîrşit, premiile la prima tragere a loteriei bonurilor fiscale. Fericiţii câştigători
s-au ales cu vreo 75 lei. Mai mare daraua ca ocaua… @ Ura! Nu mai sunt
obligatorii ştampilele pentru firme! @ Curtea Constituţională a respins con-
testaţia liberală la votul pentru reţinerea lui Ponta @ S-a dat de urma lui Florian
Walter, patronul ROMPREST. Nu în Cuba, ci în Emirate @ Mereu în căutarea
unei funcţii, liberalul Buşoi s-a înscris în cursa (internă – a PNL) pentru
Primăria Capitalei, la alegerile de la anul @ Elevii care au luat media 10 la
Bacalaureat primesc din partea Guvernului câte 3.000 de lei @ Renovarea Vilei
Lac 3, unde va locui Iohannis, costă deja un milion de euro @ Nu s-a întors
bine din Spania, că preşedintele se pregăteşte să plece în Serbia. Dacă tot nu
are unde să stea… @ Dean Thompson, Însărcinatul cu Afaceri al Statelor Unite
a premiat o firmă din Caracal ca Antreprenorul lunii iulie. Caracal e pe lângă
Deveselu… @ Răzmeriţă în PSD! O parte dintre lideri nu sunt de acord cu
blagoslovirea Rovanei Plumb ca preşedinte interimar şi cer alegeri. Cel mai
insistent este Dragnea, iar Zgonea cel mai direct: avem un preşedinte executiv
condamnat şi un preşedinte inculpat! – spune el pentru presa germană invocând
necesitatea urgentă a unei reforme @ Vizitele lui Iohannis în străinătate sunt
un soi de program turistic pentru seniori: dă mâna, cuvântează tern şi neintere-
sant, revine şi dă declaraţii care se întrec în banalitate. Mai bine ar mai sta pe
acasă. În cele câteva luni de când e preşedinte a bătut toate recordurile de
deplasări în străinătate – mai ales cele cu nevasta @ Înainte de a pleca în Serbia,
l-a validat, totuşi, pe Iulian Matache ca ministru al Transporturilor. Oricum,
nu putea să îl refuze şi pe ăsta @ După ce revine din Serbia, o zbugheşte la
Salzburg, la un concert! @ N-o să vă vină să credeţi, dar se face o nouă licitaţie
pentru celebra autostradă Comarnic-Braşov. De data asta, CNADNR a rupt-o
în două, ca să ademenească mai uşor constructorii @ Hunor crede că un acord
preşedinte-premier, care să garanteze că urmaşul lui Ponta va fi tot de la
Alianţă, este “peste Constituţie”. Dar “pactul” Băsescu-Ponta nu era tot aşa?
@ Fostul ministru de Interne, Cristian David a fost trimis în judecată pentru
luare de mită! @ În sfârşit, americanii vor audia în Senat candidatul la postul
de ambasador în România. S-au descurcat însă foarte bine şi fără, doar cu în-
sărcinaţii de afaceri de la CIA @ Hans G. Klemm este însă diplomat de carieră,
nu sponsor prezidenţial, cum era Gitenstein @ Rovana Plumb le cere liderilor
PNL şi UDMR să insiste la preşedinte pentru promulgarea Codului Fiscal, a
cărui întârziere poate produce mari deranjamente @ Într-o mărturisire tele-
vizată, Ponta îl dă de gol pe Iohannis cu minciuna acestuia că n-ar fi fost in-
format despre participarea premierului la festivităţile de la Baku. “A fost acolo
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chiar şi un consilier de-al lui” – spune Ponta @ Colecţia guvernamentală de
flori se completează cu un Ghiocel. Şi Matache… @ Instanţa Supremă a re-
fuzat strămutarea procesului lui Tender, solicitată pe motiv că nu i s-au adus
probe şi martori în cursul procesului în care a fost condamnat la 12 ani în-
chisoare. Nu contează că la CEDO va obţine câştig de cauză – erorile justiţiei
reformate au devenit monedă curentă de când asupra ei veghează spiritul “atot-
stivuitor” al favoritei ambasadei SUA, Livia Stanciu @ Victor Ponta n-a par-
ticipat la ceremonia de învestitură a lui Matache de la Cotroceni. Îl durea în…
genunchi @ Pe Tăriceanu, care a absentat şi el, nu se ştie ce îl durea… @An-
dreea Paul a mai făcut o gafă - după aceea, monumentală, în care a strigat din
toţi rărunchii “Votaţi Victor Ponta”, la un miting al lui Iohannis: i-a cerut so-
coteală premierului în legătură cu un act normativ care zace la preşedinţie!
@ Noua propunere pentru Ministerul Transporturilor este ca şi avizată, pentru
că preşedintele nu poate să-l respingă şi pe Iulian Matache, noul candidat
@ Adrian Severin a fost la DNA unde a fost informat că a fost pus sub acuzare
într-un dosar de spălare de bani, în calitate de complice, alături de Anne Jugă-
naru şi de nepotul generalului Abraham @ În rol de “Băsescu”, Iohannis a
respins proiectul de Cod Fiscal, aprobat cu entuziasm de către PNL, trimiţân-
du-l la reexaminare cu preţul unei sesiuni speciale a Parlamentului care va
enerva pe toată lumea @ Artizanul respingerii este un fost consilier al lui Ponta,
trecut în tabăra prezidenţială @ Teodorovici îi linişteşte pe neliniştiţi: acordul
cu FMI şi CE este valabil până în septembrie @ Hopa Mitică! Baconschi a
ajuns din nou la MAE, unde se va ocupa de nişte implementări pe o leafă mai
mare decât cea a preşedintelui. “Trădător” sau “cal troian”? @ Valeriu Zgonea
nu are parte de o lună de miere liniştită: fosta iubită l-a dat în judecată şi îi cere
pensie alimentară! Dar şi vestimentară, după toate probabilităţile, pentru că
omul-femeie mai trebuie să se şi îmbrace după ce mănâncă... @ Necolaiciuc a
fost eliberat din închisoare după ce ispăşit o treime din prima condamnare
@ Concertul lui Robbie Williams a dat peste cap circulaţia din centru şi a ex-
taziat 60.000 de fani @ Ecaterina Andronescu este susţinătoarea necesităţii or-
ganizării unui nou congres “cât mai repede posibil”! @ Nici ea nu vede în
Rovana Plumb urmaşul cel mai calificat al lui Victor Ponta @ ANAF ar vrea
să desecretizeze conturile bancare ale românilor, şi din ţară şi din străinătate.
Până atunci, deţinătorii le vor goli...@ S-a inaugurat, fără tam-tam, pasajul din
Piaţa Presei. Acesta este de folos celor care vin dinspre Fântâna Mioriţa şi merg
spre Jiului sau spre Arcul de Triumf @ Maior crede că parteneriatul strategic
cu SUA este incomplet fără rezolvarea problemei vizelor. Toată lumea este de
acord cu acest lucru, dar nu se întâmplă nimic. La Deveselu însă se vine tot
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fără viză...@ Oprea face lumină într-o chestiune care nu mai interesează pe
nimeni: USL nu s-a rupt din cauza lui Iohannis. Ci pentru Iohannis...@ Tot
Oprea stă şi cugetă la o propunere a PSD (?! ) ca la viitoarele alegeri UNPR să
meargă într-o alianţă, sau să candideze pe contul său. Din această dilemă garan-
tul interesului naţional se iese cu greu...

Săptămâna 29
(20 - 26 iulie 2015)

@ Rata de promovare la examenele de titularizare a fost de 73,85% înainte de
contestaţii. Sunt dascălii mai buni la învăţătură decât elevii? @ Adrian Severin
explică motivele pentru care a fost convocat la DNA. Din demonstraţia sa reiese
că procurorii sunt ori nişte idioţi sadea, ori sunt mai catolici decât Papa de
la Bruxelles şi ţin morţiş să dea înapoi nişte bani pe care nu-i cere nimeni
@ Andreea Paul nu se dezminte cu niciun prilej cu care cuvântă ca să nu se facă
de baftă: cică PSD doar “cântă” relaxarea fiscală, în timp ce PNL ar fi singurul
care ar putea să o aplice consecvent @ Iohannis nu pierde prilejul de a mai emite
nişte banalităţi, de Ziua Aviaţiei: Armata aerului este pregătită să facă faţă cu

Id i lă cazonă
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succes provocărilor! Doar cu succes, că avioane nu prea mai avem... @ ANAF
anunţă diminuarea pierderii fiscale cu 207 miliarde lei @ Rovana Plumb a
anunţat că simplul membru Victor Ponta nu va participa la şedinţa de coaliţie.
Nu mai este treaba lui. Şi, oricum, este plecat în Turcia să-l vadă doctorii care
i-au operat genunchiul @ Brusc, Gabriela Firea este interesată de castrarea chimi-
că a violatorilor. Dar a celor din politică care violează democraţia? @ Coaliţia
susţine în totalitate Codul Fiscal aşa cum este el nu cum l-ar vrea Iohannis
@ Dacă a respins Codul, Iohannis a promulgat în schimb amnistia fiscală! Cum
că, de pildă, ar fi o chestiune de interes naţional! @ Oprea este de părere că Ponta
ar trebui să facă o declaraţie oficială despre Codul Fiscal @ Preşedintele
munceşte din greu şi promulgă şi Legea Alegerilor Parlamentare. Nu aia cu 300
de parlamentari pe care o vrea Băsescu... @ Devenit părerologul naţional, la con-
curenţă cu Monica Tatoiu, Băsescu nu-şi cruţă urmaşul: Iohannis ar fi abdicat
fără să fie rege! Adică cum? @ Conturile TVR au fost blocate de ANAF. Datoriile
instituţiei cresc, iar Guvernul nu dă niciun semn că ar fi interesat de
supravieţuirea sa. În căutare disperată de soluţii, Comitetul Director a anunţat
încetarea emisiei canalului TVR News. Se face economie doar de câteva posturi
de şefi @ A crescut numărul turiştilor ruşi care vin la noi. Nu sunt “omuleţii
verzi” ai lui Putin. Ăia au treabă prin alte părţi @ Ponta este optimist. Cu toate
contrele lui Iohannis, până la 1 septembrie o să avem şi Codul Fiscal şi reducerea
TVA! @ Teodorovici dă chiar asigurări că TVA de 19% este bătut în cuie de la
1 ianuarie. Dacă nu chiar şi mai devreme @ Razie în canalizarea Gării de Nord
- “raiul” drogaţilor şi al oamenilor străzii, cu piscine şi cu televizoare cu plasmă
@ A intrat în vizorul DNA Niky Scorpion - adică deputatul Nicolae Păun, sus-
pectat că a colectat şpăgi de la infractori pentru iniţierea unei amnistii. La
percheziţia din Piaţa sa din Ferentari s-au găsit 8 miliarde de lei vechi a căror
provenienţă nu poate fi justificată @ Miron Mitrea nu a stat degeaba şi a scris,
în detenţie, memoriile de la Revoluţie şi de la Mineriade @ Liviu Dragnea şi-a
anunţat intenţia de a candida la preşedinţia interimară a PSD. Va fi, dacă va
câştiga, primul preşedinte cu cazier @ Se face mare vâlvă pe marginea afacerii
celor şapte violatori de la Vaslui, puşi în libertate în condiţii suspecte de către
judectori @ Chestiunea succesiunii -interimare - a conducerii PSD s-a finalizat
într-un mod neplăcut pentru Ponta: va trebui să coabiteze, ca premier, nu cu
docila doamnă Plumb, ci cu autoritarul Liviu Dragnea. De la care va începe să
primească indicaţii...@ Ambiţia lui Dragnea de a nu lăsa lucrurile să meargă aşa
cum dorea fostul preşedinte a cam împărţit deja partidul în două “jumătăţi”- cea
mai mare beneficiind de aportul preşedintelui fondator, cel pe care mai ieri,
viitoarea “mâna dreaptă a lui Dragnea”, voia să-l alunge din partid (este vorba
bineînţeles de Ghiţă) @ Iliescu a pus, ca de obicei, punctul pe i: partidul are
nevoie de un organizator, nu de ... un ascultător @ Scuza lui Ponta, că Dragnea
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era vulnerabil, nu ţine mai mult decât în cazul său: şi el este vulnerabil, dar
rămâne totuşi premier, până când justiţia (independentă) va hotărî după cum va
primi indicaţii dinspre Băneasa @ Pus în faţa unei veritabile probleme, Ponta a
părăsit reuniunea fără a vota! Nici nu prea mai avea dreptul, în noua sa calitate
de membru simplu @ Singurul element de suspans al acestor alegeri inedite l-a
constituit posibilitatea ca pe lista candidaţilor să apară şi numele Elenei
Andronescu. Care, însă, modestă, a declinat oferta @ Fostul însărcinat cu afaceri
al SUA, Douane Butcher, a declarat că România este unul dintre cei mai apropiaţi
parteneri ai SUA. Cât de apropiat - probabil că nimeni nu ştie mai bine ca el. Cu
excepţia susccesorului său, Dean Thompson @ În şedinţa de guvern, în care a
fost anunţat de către Ponta că va trebui să-şi dea demisia dacă CSM-ul nu ia mă-
suri în cazul violatorilor de la Vaslui, ministrul Cazanciuc a mormăit ceva, cum
că se aşteaptă rezultatul unor cercetări şi că soluţia va fi dată săptămâna viitoare
@ Abia eliberat din detenţie, Mihai Necolaiciuc a fost plasat sub control judiciar
în alt dosar @ Stelian Tănase contraatacă. Guvernul este vinovat de situaţia în
care se află TVR! Este un şantaj al lui Ponta, prin care vrea să-l silească să-şi
dea demisia @ Mădălin Voicu a fost propus consul general la Bonn. S-a săturat
şi el de politică...@ Nici nu s-au despărţit bine apele în PSD că au şi apărut di-
vergenţe: Dragnea spune că majorarea salariilor demnitarilor se va face în august,
în timp ce Ponta vrea odată cu ceilalţi bugetari @ Tăriceanu e şi el bucuros că
s-au lămurit lucrurile: votul din CExN a dus la încheierea unei perioade de in-
certitudini-spune el. Care vor fi certitudinile? @ Fostul ministru de Interne, con-
silier prezidenţial şi parlamentar PMP, Gabriel Berca a fost audiat la DNA şi
reţinut - pentru un trafic de influenţă de 185.000 euro, din perioada în care era
ministru @ Dragnea promite că va prezenta luni un plan de măsuri pentru re-
construcţia PSD. Înseamnă că e dărâmat rău! @ Până şi cantautorul Ducu Bertzi
a ajuns pe la parchet, suspectat de abuz în serviciu @ Un sondaj INSCOP îl pre-
zintă pe Iohannis tot pe primul loc în topul încrederii, dar în coborâre cu 3,4 pro-
cente faţă de precedenta măsurare @ Pe canicula asta Oprescu trage un semnal
de alarmă în legătura cu căldura de la iarnă. Sunt probleme la ELCEN şi RADET
@ Este audiată la DNA şi iubita omului de afaceri Ion Niculae. Dar nu este sin-
gura lui problemă: Cocoş l-a turnat că i-a oferit un milion de euro pentru servicii
de influenţă la nivel înalt @ Dragnea promite că o va sprijini pe Rovana Plumb.
Oricum, nu mai contează @ Dragnea nu mai vrea să vorbească despre justiţie.
E ca şi cum ai vorbi despre funie...@Prima rectificare bugetară din acest an ia
bani de la bogaţi şi îi dă la săraci. Beneficiari “de drept” ai majorării sunt Ser-
viciile: câte 21 de milioane pentru SIE şi SRI, 120 la STS şi 15 milioane la SPP.
Abia la banii ăştia ne dăm seama ce pericole ne pândesc şi cât este de valoroasă
doctrina de apărare! @ Ponta se va intoarce la Istanbul pentru consultări cu doc-
torii turci. Gurile rele zic că  aceştia i-ar fi greşit piciorul pe care l-au operat...
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@ Din sondaje reise că peste 30% dintre repondenţi nu cred că PNL va reuşi să
schimbe guvernul. Poate DNA... @ Iohannis îi felicită, tot pe Facebook, pe cei
care au susţinut admiterea la facultate. Este într-adevar, un gest temerar
@ Torţionarul Vişinescu a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Dacă se
comportă bine, iese după împlinirea vârstei de 100 de ani! @ Ioan Niculae şi
Bunea Stanciu sunt urmăriţi penal într-un nou dosar. Ca să nu le fie puşcăria
tihnită...@ Hop şi Isărescu de partea lui Iohannis: trimiterea spre Parlament a
Codului Fiscal spre reexaminare este un lucru înţelept. Cât de înţelept se va vedea
când va fi întors la promulgare neatins! @ Fostul ministru şi consilier prezidenţial
Gabriel Berca (parlamenatar PMP) a fost arestat preventiv! @ Mircea Cosma
revine în funcţia de preşedinte al PSD Prahova, cel puţin până când va fi judecat
în dosarul Herţanu/Comarnic @ Preşedintele CJ Arad, Nicolae Ioţcu (PNL) a
fost prins când primea o mită de 10.000 de euro. Cam puţin pentru nivelul lui...
@ Ministrul Oprea n-a ratat nici festivităţile ocazionate de Ziua Poliţiei de Fron-
tieră @ Ioan Rus s-a ales doar cu un avertisment de pe urma “nevestelor curve
şi copiilor golani” ai emigranţilor @ Dragnea a declarat că “îl susţine în conti-
nuare pe premier”. Nu a spus însă până când ... @ Dacă Angela Merkel a leşinat
la festivalul Wagner de la Bayreuth, Iohannis s-a simţit foarte bine la Festivalul
de la Salzburg @ Mai ales că, profitând de ocazie, a avut şi o convorbire cu
preşedintele Austriei. În limba ...austriacă, evident! @ Vasile Blaga a împlinit
59 de ani! Alina Gorghiu i-a dedicat cântecul “Moşule ce tânăr eşti”! @ În toată
ţara s-au oficiat slujbe pentru implorarea Celui de Sus să aducă ploaie. Că de iri-
gaţii se ocupă cei de jos. 

Întoarcerea lu i  MRU
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Săptămâna 30
(27 iulie -02 august 2015)

@ Mare tărăboi pe seama unei iniţiative legislative care vrea să stimuleze dona-
ţii în bani către armată în schimbul gradelor militare. Cel mai revoltat a fost
vicepremierul Oprea, cel care a dat grade pe “ochi frumoşi” cunoscuţilor şi
celor de care avea nevoie când a fost ministru. Păi, cu doar vreo 200.000 de
euro, vreun neica-nimeni i-ar putea egala stelele de pe epoleţi, cucerite în luptă
@ Pe Ponta l-au văzut doctorii turci la TV că umblă fără baston şi l-au
ameninţat că dacă nu e cuminte îi taie capul – pardon: piciorul! @ Guvernul
nu va suplimenta bugetul Transporturilor pentru că Ponta e nemulţumit de cum
(nu) se cheltuie banii acolo: mai mult pe studii de fezabilitate decât pe
autostrăzi @ Începe deja să scrâşnească relaţia premier-preşedinte PSD. Drag-
nea l-a avertizat pe Ponta că ar trebui să discute mai întâi la partid rectificările
bugetare… @ Ponta nu se lasă de mişto-uri! Zice el: “Când mă sună preşed-
intele Dan Mihalache, nu răspund la telefon!” Cum cine este Dan Mihalache?
@ Ca să le dea tuturor o lecţie de ce înseamnă interesul naţional, Oprea a
hotărât să nu-şi ia concediu în această vară. Mai sunt nişte sindrofii la care tre-
buie să participe @ Blaga s-a prins, chiar de ziua lui: rectificarea reprezintă
disperarea lui Ponta de a controla PSD! @ Cu Iohannis, Dragnea ar dori să
restructureze un dialog dincolo de disputele politice. Dacă aşa ceva e posibil
@ Tăriceanu s-a operat şi el la piciorul drept. Împreună cu Ponta alcătuieşte
un cuplu valid, nu doar politic @ PSD a stabilit sesiunea extraordinară pentru
discutarea Codului Fiscal pe 24 – 26 august @ Ancheta CSM a stabilit că în
cazul violului de la Vaslui, procurorii nu şi-au făcut datoria, nefăcând recurs
la decizia de punere în libertate a violatorilor @ Pentru că nu mai e loc prin
aresturi, primarul de la Herculane a fost arestat la domiciliu. Pe banii lui @ Ca
să nu zică cineva ceva, cum că Guvernul are vreun cui împotriva Cotrocenilor,
bugetul Administraţiei prezidenţiale a fost majorat cu 11 milioane lei. Cu banii
ăştia se pot schimba draperiile şi covoarele care nu-i plăceau doamnei Bran
@ S-a sesizat şi Avocatul Poporului în cazul violurilor @ Spre deosebire de
prietenul său Ponta, Dragnea crede că trebuie găsită urgent o soluţie pentru
TVR. Şi că asta nu e demiterea lui Tănase, cum spera premierul! @ Până să se
prezinte la post, la Washington, ambasadorul Maior face colecţie de titluri aca-
demice. Ultimul – doctor HC al Academiei Tehnice Militare. Deşi el nu are
nici în clin nici în mânecă cu tehnica… @ Mişu Negriţoiu, preşedintele ASF
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este acuzat de americani că ar fi încuviinţat nişte tranzacţii ilegale pe când era
şef la ING Bank @ Ponta pleacă din nou la Istanbul, la consultaţie şi tot pe
Oprea îl lasă să-i ţină locul cald. Dar nu ca interimar… @ S-ar putea ca depu-
taţii să voteze pentru castrarea chimică a violatorilor. Emoţia e atât de mare
încât n-ar fi excluse şi alte tipuri de castrări @ Se cam lămureşte “misterul” de
la Văleni – de ce au fost puşi în libertate violatorii. Păi, doi dintre ei erau rude
cu şeful poliţiei judeţene @ Ponta bate departe: în 2016 nu va mai candida la
funcţia de premier. Păi, nici n-are cum: nu se fac alegeri pentru şefia Guver-
nului. Acolo e pe numiri @ Val de percheziţii la medici şi companii farmaceu-
tice: au aflat, în sfârşit, şi procurorii, ce ştia toată lumea. Că medicilor li se
oferă vacanţe de vis şi alte bonusuri de către marile companii, ca să recomande
produsele lor. În cazul de faţă este vorba despre medicamentele pentru cancer
plătite de stat @ Principala alocare în cadrul rectificării bugetare – spune Ponta
– se referă la plata noilor drepturi @ Preşedintele poate fi liniştit: va avea bani
de vacanţă. De la 1 august i se triplează leafa, aşa încât poate privi cu mai multă
încredere viitorul şi garderoba Primei Doamne. Restul bugetarilor pot să mai
aştepte… @ În primul semestru al acestui an s-au înregistrat 100.000 de
cetăţeni străini cu drept de şedere în România @ Consiliul Fiscal a avizat rec-
tificarea bugetară – valabilă în contextul menţinerii parametrilor actuali ai
politicii fiscal-bugetare @ La TVR s-a hotărât reducerea săptămânii de lucru
de la 5 la 4 zile, concomitent cu scăderea cu 20% a salariilor. O soluţie, dar nu
una salvatoare. Aceasta trebuia să vină de la Guvern @ Un nou secretar de stat
la Ministerul Muncii – Adrian Marius Dobre @ Geoană e în faza în care crede
că tot ce zboară se mănâncă: zice că la viitoarele alegeri PSRO-ul său va merge
singur şi va sări peste pârleazul electoral! @ Guvernul a hotărât să vândă la
licitaţie un pachet de 26,69%  acţiuni ale Rompetrol, pe care vrea să încaseze
minimum 200 milioane de euro! @ Gata! S-a semnat protocolul pentru
moscheea de o mie de locuri din Bucureşti. Deocamdată, comunitatea musul-
mană a primit terenul de 11.000 mp. Banii pentru construcţie rămân o pro-
blemă… @ Ponta - despre ordonanţa privind salariile demnitarilor: “S-au pus
bani. S-a schimbat schimbarea!” Adică cei 49 de fericiţi demnitari nu vor mai
aştepta mărirea salariului bugetarilor, ci se vor bucura de prestigiul de a avea
de trei ori mai mulţi bani în buzunare chiar de la 1 august. Egalitatea nu e pen-
tru căţei! @ Dar ca să-i facă în ciudă preşedintelui, premierul a anunţat că va
dona diferenţa de bani unor echipe de baschet de copii. Prima, nu toate @ De
ziua Imnului Naţional a murit la datorie un membru al unei orchestre care urma
să-l interpreteze! @ Nu se poate să nu fii impresionat de declaraţia lui Iohannis
făcută cu acest prilej: Ziua Imnului Naţional să rămână unul dintre momentele
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pe care le celebrăm cu demnitate! Ca la carte vorbeşte omul ăsta! Fără să spună
ceva… @ Procurorii au găsit mari cantităţi de medicamente la cabinetele
medicilor cercetaţi. Păi, ce credeau că or să găsească acolo? Şuruburi? @ A
dat – se putea altfel? – un mesaj de Ziua Imnului şi Gabriel Oprea. Acesta s-a
angajat şi că atâta timp cât lipseşte Ponta să nu dea nici o ordonanţă! Păi, gene-
ral fără ordonanţe, cine a mai pomenit? @ Ce mai e şi Universitatea asta
Naţională de Apărare, la care se lansează proiectul “Securitate prin
cunoaştere?” @ La TVR se iau alte măsuri de redresare economică. Cea mai
bună ar fi cea pe care o aplica Ceauşescu: două ore de emisie zilnică! Cu chel-
tuieli minime! În câţiva ani s-ar putea recupera o parte din datorii! @ “Dragonii
transilvani” au plecat în Afganistan, să apere omenirea de talibani @ Ministrul
Tâlvăr le-a promis, pe barba lui, membrilor comunităţii româneşti din Italia:
cursa TAROM Roma-Bucureşti nu va fi desfiinţată @ Ministrul Liviu Pop îşi
donează şi el majorarea de salariu. N-o fi având nevoie de bani… @ Se
schimbă treaba în Consiliul General al Capitalei: consilierii vor folosi în pre-
mieră sistemul electronic de vot! @ A încetat din viaţă Florin Mitu, unul dintre
cei mai cunoscuţi crainici din TVR. De inimă rea, aflând ce se întâmplă pe
acolo… @ Steaua a obţinut un egal chinuit cu Partizan Belgrad şi e în pericol
de a rămâne pe dinafara Ligii Campionilor şi fără banii care ar putea-o salva.
Mirel Rădoi n-are nimic în cap, iar echipa joacă haotic, la plesneală @ Dragnea
propune un consens asupra ordonanţei privind majorarea lefurilor bugetarilor
de lux. Dacă nimeni nu şi-o mai asumă, să fie retrimisă la Parlament, care să
o respingă @ Ponta şi-a pus coada pe spinare şi a plecat şontâc-şontâc cu fa-
milia la Mamaia - pardon, Miami! Şi nu-l mai interesează ce şi dacă se mai
aplică de la 1 august @ TVR a plătit 10 milioane către ANAF şi i-au fost de-
blocate conturile @ Sătul de câte vorbe s-au iscat pe seama concediilor sale
exotice, Iohannis a decis să-şi petreacă concediul la Neptun şi la Sibiu. Nicăieri
nu este ca acasă! @ RATB, cu conturile blocate, a găsit soluţia supravieţuirii:
taie gratuităţile pentru pensionari! @ S-a ţinut şedinţa CSAT, fără Ponta, dar
cu Oprea. Nu au fost cestiuni arzătoare la ordinea zilei.... @ Toţi cei patru
primii oameni din stat sunt în concediu! De ce să nu-şi ia şi statul liber? @ Joi
a fost cea mai călduroasă zi din an. Şi s-ar putea să nu fie ăsta recordul.
@ Petre Roman are gânduri mari de viitor: ar dori să candideze din partea PNL
la funcţia de primar al Capitalei @ Iată ce viziune înaltă are preşedintele
Iohannis asupra Serviciilor. Participând la festivitatea de absolvire a studiilor
universitare de licenţă de la SRI, a spus: Aveţi datoria să furnizaţi informaţii
pentru prosperitatea ţării! Concepul este cu totul original şi va face cu siguranţă
vâlvă! Cu cât Serviciile vor controla mai mult şi mai total, cu atât va creşte
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prosperitatea!@ Lăzăroiu vântură o idee perfidă: cum că Ponta şi Antonescu
ar putea fi judecaţi pentru... lovitura de stat din 2012! @ Dragnea şi-a prezentat
programul de redresare a PSD, inclusiv cea financiară, pentru că Ponta a lăsat
datorii de 7 milioane doar din campania prezidenţială. Totalul de 34 milioane,
datorii ale partidului, ar putea fi plătit, crede el, dacă toţi cei 5.000.000 de mem-
bri cu carnet îşi vor achita cotizaţiile! @ Se pune de un nou scandal: Guvernul
ar fi aprobat “pe şest” înfinţarea unui Comitet de Supraveghere Macropru-
denţială, un supraorganism format din 9 persoane şi condus de Isărescu, ale
cărui decizii nu vor fi supuse controlului Parlamentului! Dragnea este revoltat,
mai ales pentru că el nu a ştiut nimic despre manevra aceasta. Avocatul Piperea
a declarat-o chiar neconsituţională @ Scandalul de la PSD Prahova, unde
Cosma s-a încăierat cu Codrin Ştefănescu, îl face pe preşedintele partidului să
ameninţe organizaţia cu dizolvarea @ Acelaşi Dragnea îi ia apărarea lui Cazan-
ciuc, în chestiunea violului de la Vaslui. Acesta ar trebui să fie mai prezent în
disputa publică şi mai comunicativ @ O nouă palmă primită de procurorii
abuzivi ai DNA, care i-au blocat lui Severin toate conturile, inclusiv cel al
salariului de profesor prin care supravieţuia. Instanţa a decis deblocarea aces-
tuia… @ Declaraţie fără echivoc a lui Dragnea: Ponta a făcut gesturi anapoda,
a părăsit regulile prieteniei! Păi, politica nu e pe prietenie, ci pe interese
@ Teodorovici numără şi nu-i vine să creadă: avem un plus de 400 milioane
lei la buget după introducerea TVA de 9% la alimente! @ S-a uitat, brusc, cine
ceruse într-una, de vreo zece ani încoace, acest TVA redus şi toţi ziceau că nu
se poate! Dan Voiculescu, fie-i puşcăria uşoară @ Dacă tot nu reuşeşte să facă
autostrăzi, CNADNR se gândeşte măcar să ţină deschis Transfăgărăşanul tot
anul. Costă mai puţin, oricum @ Proiectul de lege privind conversia creditelor
în franci elveţieni va fi modificat – zice Teodorovici – în sensul că nu se mai
aplică limita de venit @ Dacă au văzut că pentru demnitari se poate, aleşii
poporului vor şi ei lefuri mărite: măcar de două ori – până la vreo 9.000 lei pe
lună @ Din şirul revelaţiilor lui Dragnea: cineva ne-a trădat, şi pe mine şi pe
Ponta! Cin’să fie, cin’ să fie?  @ S-a decis! Geaba s-a strofocat preşedintele,
Codul Fiscal rămâne nemodificat – asigură Teodorovici @ Mugur Isărescu va
conduce noul creatul (pe şest) Comitet Naţional de Supraveghere Macropru-
denţială. Doar e băiat de multe comitete şi comiţii… @ A încetat din viaţă doc-
torul Iulian Mincu, fostul ministru al Sănătăţii, cel care a încercat să ne înveţe
să ne hrănim sănătos încă de pe vremea lui Ceauşescu, alegându-se doar cu
ironii şi înjurături. Am ajuns – cam târziu – să-i dăm dreptate @ Aflat la Miami,
Ponta n-are linişte şi stă tot pe Facebook, prin care transmite mesaje cu ocazia
comemorării Holocaustului Ţigănesc. Acela care este voie să fie contestat…
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@ Deputatul Bogdan Diaconu, un obişnuit al ideilor trăznite, vine cu o propu-
nere legislativă: pedofilii să fie condamnaţi pe viaţă! De ce nu la moarte?
@ Partidul lui Domnu’ Dan a dispărut în neantul uneperist, care l-a înghiţit cu
puţinii membri rămaşi cu tot. Oprea se laudă că UNPR are 500.000 de membri.
Cât PSD-ul. Atunci de ce nu face el lista pe care să le dea şi oamenilor lui
Dragnea câteva locuri? 

Săptămâna 31
(03 -09 august 2015)

@ Adept al lucrului bine făcut, preşedintele Iohannis a dispus renovarea vilei
de protocol de la Predeal, după lucrările efectuate la Vila Lac 3 şi la Vila din
Neptun. Un preşedinte nu poate sa lucre bine dacă nu se hodineşte corespun-
zător… @ Luna august a intrat în plin în aglomeraţia de concediu de pe şosele.
Spre mare, spre munte, la intrările în ţară sunt cozi kilometrice, iar oamenii se
coc de căldură în maşini @ Andreea Paul e vârful de lance al iniţiativelor le-
gislative care vor să aducă legea de funcţionare a BNR la parametrii europeni.
Adică să o scoată din starea de feudă pe viaţă a câtorva supravieţuitori la vârf.

Prefer inţă
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Între altele, parlamentarii vor să reducă numărul de mandate ale Guverna-
torului. Păi, Isărescu are deja vreo cinci @ Sindromul “Înaltei Porţi”
funcţionează fără greş, Valentin Jucan de la CNA cere, de urgenţă, un audit al
TVR la Bruxelles! @ Paleologu Pleaşcă găseşte inacceptabilă mărirea salariilor
deputaţilor. Ştie el de ce. Senatorii facă ce vor! @ Un afacerist turc, negustor
de lămpi, a târât pe capotă un poliţist de la Rutieră şi era să-l omoare. Omul a
avut o scuză: era cam beat, deşi Coranul interzice alcoolul! @ Să auzi şi să nu
crezi: 4 din 10 bărbaţi ar alăpta, dacă ar putea!!! @ Simona Halep se menţine
pe locul 3 în clasamentul WTA, deşi n-a mai câştigat de mult vreun turneu. E
norocoasă: competitoarele sale nu stau nici ele mai bine @ Liliana Mincă
deţine recordul absolut naţional de traseism. Tocmai a poposit şi ea în adăpostul
de partid al lui Oprea, la UNPR @ Vanghelie a fost sunat de câteva persoane
cărora le-a spus franc, că nu vrea să le vadă! @ Începe o nouă bulă imobiliară?
Dezvoltatorii au ajuns să plătească şi 3000 euro pentru metrul pătrat în centrul
Capitalei @ Indisciplinată, Sulfina Barbu zice că PNL ar susţine respingerea
în Parlament a ordonanţei de mărire a indemnizaţiilor demnitarilor. Cum adică:
chiar PNL vrea să-i ia preşedintelui de la gură mărirea de salariu pe care o salu-
tase cu atâta entuziasm? @ Blaga a stat şi a cugetat ajungând la concluzia că
cel mai bun candidat pentru Primăria Capitalei trebuie să se potrivească cu
profilul lui Iohannis. Din faţă poate fi diferit @ În marele nod aerian care este
Iaşul s-a deschis o şcoală de stewardese. Dacă nu în aer, vor fi bune şi la sol!
@ Până şi venerabilul Quintus a ajuns la concluzia că majorarea salariilor par-
lamentarilor, după modelul demnitarilor, e “oribilă”. Îi convine, că el trăieşte
din pensie… @ La Administraţia Penitenciarelor se poate înfiinţa o filială a
Uniunii Scriitorilor: în doar 18 luni, deţinuţii au scris 157 de cărţi, pentru re-
ducerea pedepsei! Best-seller rămâne volumul lui Copos despre “Alianţe ma-
trimoniale în politica principilor români din Ţara Românească şi Moldova în
secolele 14 – 16”. Atât de mult i-a plăcut ce a scris încât a cumpărat chiar el
tot tirajul! @ Ca să mai potolească agitaţia stârnită de Comitetul de Macrosta-
bilitate, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR (după ce a fost şi purtător de
cuvânt “descoperit” al lui MRU în scurtul său mandat de premier) ne dă de
veste că asemenea organisme mai sunt şi în alte 13 ţări @ A ieşit din starea de
expectativă însuşi guvernatorul Isărescu, cel care ar trebui să fie şeful acestui
Comitet şi zice că organismul cu pricina nu va face altceva decât recomandări.
Asta deşi ordonanţa de înfiinţare îl cam contrazice, postându-l în rolul de
arbitru, cu atribuţii de prevenire @ Splendid bronzată şi niţel gravidă, Elena
Udrea a făcut pârtie la instanţa supremă unde avea termen. A cerut din nou să
i se ridice controlul judiciar, pentru că a ajuns să fie vânată şi de fotografii
amatori când se duce la poliţie @ Atanasiu confirmă că PNL va propune
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amânarea intrării în vigoare a unor măsuri fiscale la 1 ianuarie 2016. E o ieşire
elegantă din impasul creat de Iohannis prin returnarea proiectului la Parlament
@ FMI e îngrijorat de riscurile excesului de viteză în implementarea unor mă-
suri din Codul Fiscal şi ne recomandă să o luăm mai cu încetişorul @ A dat
Domnul şi Curtea de Apel a dat motivarea deciziei prin care nu l-a considerat
pe Iohannis în conflict de interese. Decizia a trebuit temeinic justificată, ca să
nu iasă vorbe. În plus, ANI nici n-a mai făcut recurs, împotriva regulilor, în
maniera procurorului din cazul de viol de la Vaslui @ Oprea nu mai pridideşte
cu vizitele pe la spitalele unde se află răniţii şi accidentaţii din ministerul său
@ După toate criticile aduse de cercetaţii şi condamnaţii VIP, Ministerul
Justiţiei a alocat 6,7 milioane lei pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie
în mai multe penitenciare. Cu banii ăştia se pot achiziţiona şi mult doritele
uscătoare de păr şi perdele de duş @ Isărescu nu vede cu ochi buni creşterea
economică prin stimularea consumului @ N-are linişte Ponta la Miami. Gândul
îi este tot în ţară, la IT-iştii cărora facilităţile acordate de guvern le vor permite
să se dezvolte în continuare @ Radu F. Alexandru constată că ministrul Cul-
turii, Ionuţ Vulpescu a primit în plus la rectificarea bugetară ce a cerut pentru
ministerul său. Adică nimic! @ Record: Kaufland a angajat 3.200 de oameni
într-un an! Câţi sunt daţi afară nu mai calculează nimeni @ O nouă serie de
descinderi şi percheziţii, în mai multe judeţe, la firme de asfaltatori suspectaţi
de evaziune @ A debutat piaţa AeRO, cu 37 de companii din diverse domenii
listate @ TVR a renunţat la săptămâna redusă de lucru, cu salariu redus. Dacă
tot a reuşit să achite datoria la ANAF, lucrurile vor merge înainte, ca şi până
acum: cu oamenii care lucrează mult, dar fără ca acest lucru să se vadă. Şi cu
un canal (Info) în minus! @ Din rechizitoriul procurorilor reiese că Lukoil a
vândut produse sub nivelul de cost şi a transferat profiturile în afara ţării. Noas-
tre. Spre a lor! @ Gabriel Oprea se burzuluieşte şi cere înăsprirea pedepselor
pentru ultraj împotriva poliţiştilor. A vizitat cam mulţi agenţi în spitale după
astfel de incidente @ De aproape un an Mitică Dragomir e prizonier în propria
sa ţară. Nu poate vedea ca omul un meci peste hotare, pentru că e sub control
judiciar! @ A deraiat un tren privat! Dacă era de stat nu deraia? @ Ludovic
Orban recunoaşte că Sorin Oprescu se află în pole position la viitoarele alegeri
pentru Primăria Capitalei. Singura forţă (a)politică ce l-ar putea scoate din
cursă este… DNA! @ Nimic nu-l poate face pe Ponta să uite de problemele
ţării. Tocmai de la Miami, constată că guvernarea USL a reuşit să scadă sub
60 de zile rambursarea TVA @ Culmea coincidenţei: la Giurgiu a fost demolat
un bloc din… greşeală! Nu era cel care trebuia pus la pământ! @ PSD nu mai
ţine cont de nimic când e vorba de cadre: după Cosma de la Prahova, şi Nichita
de la Iaşi şi-a reluat atribuţia de şef de filială judeţeană, după întreruperea
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cauzată de scandalul amoros în care a fost implicat @ Hotărât să scoată bani
din piatră seacă, Fisc-ul s-a pus pe capul maneliştilor şi al cămătarilor. În gene-
ral, sunt luaţi în vizor cei care afişează o bunăstare mai mare decât posibilităţile
legale. Demersul este bine venit, dar tare ne este teamă că se va lovi de prin-
cipiul sfânt al proprietăţii @ Au fost identificaţi vreo 7000 de potenţiali
“clienţi” ai verificărilor @ O decizie judecătorească stabileşte clar locul
medicilor în ierarhia socială: cei care activează în sistemul public de sănătate
sunt funcţionari publici şi ca atare nu pot primi “atenţii” care iau forma de
mită! @ Epuizat de eforturile făcute la locul de muncă şi la cel de tratament,
Ponta îşi face un binemeritat concediu la adăpost de paparazzi: pe un somptuos
vas de croazieră cu care străbate mările tropicale @ În absenţa lui, locţiitorul
Oprea s-a obrăznicit şi a luat de capul lui iniţiativa chemării partidelor la con-
sultări pe tema Codului Fiscal. Nu prea i-a trecut prin cap să-l consulte pe
aliatul său Dragnea @ Culmea este ca partidele - legal constituite -să răspundă
la chemarea unei entităţi profund nelegitime, precum UNPR-ul, constituit ar-
tifical din deşeurile altor partide @ Băsescu a fost chemat la tribunal într-un
dosar în care Vadim l-a reclamat că şi-ar fi oprit pentru sine o parte din banii
pentru răscumpărarea jurnaliştilor răpiţi în Irak. Să vadă şi el cum este să dai
cu subsemnatul... @ Radu Golban de la PSRO(?) îl compară pe Isărescu cu un
ayatolah. Guvernatorul răspunde fără umor că nu a avut islamişti în neamul
său de la Drăgăşani @ Redus la Condiţia de simplu analist, Vântu lansează o
zicere memorabilă: “când jigodiile plâng, curva din mine are orgasm!”@ Cu
cât fotbalul nostru se dovedeşte mai lipsit de valoare, cu atât naţionala urcă în
clasamentul FIFA: de pe locul 8 pe 7. Cam la fel ca Simona Halep, care a în-
cremenit pe poziţia a treia, deşi nu a mai câştigat niciun turneu cam de multişor
@ Isărescu ne linişteşte: seceta nu va duce la scumpirea alimentelor! Deşi tot
el spune că va genera pierderi de peste 2 miliarde euro @ Senatul SUA l-a vali-
dat, în sfârşit, pe noul ambasador al SUA, Hans Klemm. Acesta se va înţelege
foarte bine cu Iohannis, deoarece vorbesc aceeaşi limbă maternă @ INS a cal-
culat câştigul salarial mediu al românilor: 1818 lei @ Culmea! Tocmai din
Brazilia, Dragnea “salută“ mojicia lui Oprea care invită – el - partidele la dis-
cuţii pe tema Codului Fiscal @ Misterioasa dispariţie a unui planorist, de
negăsit nici după patru zile. Şefii săi i-au semnalat dispariţia abia după vreo
opt ore, fără să poată explica de ce au întârziat atât de mult @ Un consilier prezi-
denţial a participat la ceremonia de lansare a noului Canal Suez din Egipt
@ Tăriceanu intră în discuţii şi anunţă că PSD, ALDE şi UNPR (!) vor prezenta
un punct de vedere comun la discuţiile pe Codul Fiscal @ S-au tras la sorţi câştigă-
torii Loteriei Fiscale pentru bonurile emise în mai @ Valeriu Zgonea are şefă de
cabinet o specialistă în spionaj! @ Urmaşii foştilor deţinuţi politici legionari cer
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demisia consilierului prezidenţial Andrei Muraru @ Inspectoratul General al
Poliţiei informează cu satisfacţie că furturile din infrastructura fe-roviară s-au redus
cu 40% @ Cozi mari pe la punctele de trecere a frontierei în Bulgaria din cauza
căutării unor terorişti @ Tăriceanu e convins că „duduiala” economiei ar fi putut
fi securizată şi menţinută, fără criza întreţinută de Băsescu în 2009 @ Numărul
total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul Electoral era, la data de 4
august, de 18,2 milioane! Înseamnă că şi sugarii pot să voteze! Dacă nu şi morţii,
căci cu totul e greu de admis că mai suntem 18 milioane...

Săptămâna 32
(10 -16 august 2015)

@ A revenit la lucru premierul Ponta, vioi şi fără baston, după 12 zile de con-
cediu la adăpost de paparazzi, la bordul unei nave de croazieră care a bătut
apele din Caraibe @ Ponta zice că l-a costat mai puţin decât ar fi plătit la
Mamaia, într-un resort de lux @ Nici după concediu nu-i trece prin cap să
demisioneze. Iar relaţia cu Dragnea este excelentă @ Pârjol mare, în aproape
toată ţara. Culturile sunt compromise, chiar dacă ar reveni ploile. O suprafaţă
infimă este irigată. Restul este lăsat în plata Domnului. Cam scumpă @ Îngri-
jorare mare la INS: de aproape un an mor mai mulţi români decât se nasc!

Interesul  de 4 stele
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@ Este motivul pentru care Poşta Română a început să comercializeze asigurări
pentru înmormântare @ Predoiu a început să se priceapă la economie. Zice el
că adoptarea Codului Fiscal fără reforme şi dublată de cheltuieli neproductive
duce la sărăcie! @ S-a întors din croazieră Bricul Mircea, cu vreo 200 de elevi
şi studenţi la bord, după o rută prin Marea Mediterană. Ministrul Duşa a anunţat
că va intra în reparaţii capitale.Bricul! @ ANAF a început să-i cerceteze pe cei
suspectaţi de a avea averi pe care nu le pot justifica. În primele rânduri, patronii
bogaţi de firme sărace @ Tribunalul a aprobat înfiinţarea partidului M10. Cum
“ce partid mai e şi ăsta?” Cel cu trei membri, al Monicăi Macovei @ Principele
Nicolae nu mai e principe şi nici moştenitor al coroanei. Bunicul său s-a supărat
din nu se ştie exact ce motiv şi l-a dezmoştenit @ În sfârşit, Iohannis explică
ce e cu desele sale vizite peste hotare. Nu e nici în interes propriu, nici al primei
doamne. Pur şi simplu preşedintele vrea ca “România să fie percepută pretutin-
deni (?!) pe măsura potenţialului său ca stat”. Potenţial pe care îl exprimă chiar
persoana preşedintelui @ PRIMA TV şi-a cerut insolvenţa. Şi “Adevărul”
păşeşte pe acelaşi drum. Încercarea lui Cristian Burci de a le resuscita
moştenirea lui Patrciu n-a prea fost încununată de succes… @ Bulgarii au
lăsat-o mai moale cu controalele la frontieră când au văzut că chestia asta îi
costă în primul rând pe ei @ Continuă – fără succes – căutarea planoristului
dispărut în munţi. Incredibil, după cinci zile forţele care-l caută n-au găsit nici
un indiciu @ Principele Nicolae ar fi fost dezmoştenit pentru că frecventa cer-
curi dubioase, suspecte de a face parte din felurite servicii @ El zice că s-a să-
turat să tot facă lucruri care îi sunt impuse şi pe care el nu le agrează
@ Tăriceanu e de acord cu creşterea salariilor bugetarilor, dar măsura nu se
poate aplica fără Codul Fiscal @ Băsescu o ţine pe-a lui: soluţia de viitor pentru
Moldova este unirea. Chiar dacă liderilor moldoveni nici nu le trece prin cap
aşa ceva @ Ponta n-are parte de odihnă după concediu: a fost nevoit să se urce
din nou în avion şi să plece la Tbilisi unde era aşteptat la Super-Cupa Europei
@ Salariile angajaţilor Guvernului şi Preşedinţiei vor fi majorate cu până la
70%. Ale şefilor – cu 300%! @ Voiculescu îl demască pe Tăriceanu că a fost
adversarul neimpozării profitului reinvestit, aşa de-al dracului, nu cu un motiv
anume @ Şicane bilaterale: Externele noastre îl convoacă pe ambasadorul
maghiar pentru nişte declaraţii iredentiste, doar că acesta e în concediu şi trim-
ite un subaltern. În replică, Externele maghiare îl convoacă pe ambasadorul
nostru pentru nişte declaraţii ale lui Ponta @ Hayssam dezvăluie că n-a fugit,
ci că ar fi fost forţat să părăsească România chiar de către oamenii lui Băsescu
@ Pornind de la lozinca lui Iohannis, Ponta poate spune că atunci când călă-
toreşte peste hotare, o face pentru a ridica prestigiul ţării. Şi pe nava de
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croazieră în Caraibe, şi pe stadionul din Tbilisi, unde a fost invitat de omologul
său georgian să asiste la super-cupa Europei, dintre Barcelona şi Sevilla @ O
veste proastă pentru cei neglijenţi: cardul naţional de sănătate devine obliga-
toriu de la 1 septembrie @ Poliţia a destructurat o bandă de spărgători de
locuinţe din Pantelimon, al cărei şef era un patron de hotel, care locuia într-o
casă păzită ca un bunker. De frica hoţilor… @ Cum e turcul şi pistolul: dacă
au existat suspiciuni la adresa tezei de doctorat a lui Oprea, nu putea scăpa de
aşa ceva chiar doctorandul său, Neculai Onţanu @ Nici urmă de planorul dis-
părut săptămâna trecută. Căutările au fost, practic, sistate @ Lui Marko Bela,
tensiunile actuale dintre România şi Ungaria îi reamintesc anii ’90 @ Udrea
consideră că s-a aflat tot timpul în politică, chiar şi atunci când era la “tubu-
latură”… @ Adrian Sârbu a făcut schimbări în compania Mediafax. S-a retras
din calitatea de administrator – cea care i-a atras belelele din ultima vreme,
chiar în condiţiile în care n-a semnat cu mâna lui niciodată ceva – punându-l
în locul său pe vechiul camarad Andrei Boncea, mai puţin cunoscutul soţ al
solistei Loredana Groza @ De unde se află, Voiculescu n-a înghiţit puseele de
independenţă ale liderului Conservator, Daniel Constantin, şi l-a repudiat cu
tot cu partid. Aşa că pune la cale apariţia unei noi formaţiuni – Partidul Puterii
Umaniste – care tocmai şi-a anunţat intenţia de a organiza primul său congres
sub comanda lui madam Grapini @ A fost Ziua Internaţională a Stângacilor
pe 13 august! A dreptacilor când va fi? @ Frunzăverde e acuzat că a adunat
voturi pentru Iohannis. Da’ce, n-avea voie? @ Vanghelie nu reuşeşte să-i
convingă pe judecători să-i înlocuiască arestul la domiciliu cu controlul judi-
ciar, pentru că altfel nu poate avea grijă de Oana, care stă să nască până în pro-
ces @ Noul şef al transportului public bucureştean este Radu Orzaţă, un oştean
de-al lui Oprea @ Deputatul Mircea Drăghici a calculat datoriile pe care le are
PSD şi a ajuns la suma de 7 milioane. Euro, nu lei! @ Ponta a primit o invitaţie
să-şi petreacă gratuit o săptămână de concediu în staţiunea mai scumpă ca
Miami: Mamaia! @ Gelu Vişan a vorbit cu muncitorii de la RAPPS şi a aflat
că Iohannis a dat ordin să se dărâme pereţii de la Vila Lac3 şi din trei dormi-
toare a făcut unul de 500 mp. Şi asta nu e tot: a cerut să i se monteze şi un pat
de 3 metri pe 3 metri, iar dormitorul să aibă două intrări, una pentru el şi una
pentru prima doamnă Carmen… @ Tot mai mulţi monarhişti sunt convinşi că
dezmoştenirea prinţului Nicolae este opera lui Duda şi că acesta îl terorizează
pe venerabilul rege @ SRI a identificat 38.000 atacuri cibernetice în ultimele
48 de ore @ Gala Bute, la Montreal: Lucian Bute urcă în ring cu campionul
european la supermijlocie. Fără prea mari speranţe, după lunga pauză de după
înfrângerea în faţa lui Froch – care a însemnat, practic, finalul carierei sale
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@ Simona Halep a început să câştige din nou meciuri pe la turnee mai mici…
Are, totuşi, locul 7 în topul celor mai bine plătite sportive din lume @ Într-o
scrisoare deschisă adresată noului ambasador american, Adrian Severin
menţionează informaţia – neverificată, dar nici infirmată – că un număr sem-
nificativ de procurori DNA au primit cetăţenia americană – situaţie în care
aceştia ar trebui să părăsească neîntârziat magistratura @ Severin se referă şi
la faptul că un oficial FBI are birou la DNA – situaţie ce contravine grav su-
veranităţii ţării @ Ajunsă în finală la Toronto, Simona Halep a ratat şi acest
trofeu, abandonând în setul decisiv @ În schimb, lui Bute, managerii i-au pus
în faţă un aşa-zis campion al “Uniunii Europene”, pe care l-a pisat cu curaj,
făcându-l să abandoneze în runda a 4-a @ Aceeaşi în care el a pus capăt
spaimei cumplite pe care i-a provocat-o Froch la Nottingham. Noroc că între
timp galezul s-a retras… @ Probabil că acesta a fost ultimul week-end de vârf
pe litoral: 300.000 de turişti au luat cu asalt staţiunile şi au umplut buzunarele
comercianţilor curajoşi care au ignorat inspectorii ANAF. De aici înainte curba
turistică începe să scadă, pentru că, tradiţional, sezonul se cam încheie după
23 august @ Se pare că ia sfârşit şi lunga vară fierbinte, a cărei caniculă a dat
o lovitură grea agriculturii care crede în Dumnezeu. Fără irigaţii nu mai poţi
spera la recolte bune decât, poate, odată la şapte ani @ Ponta e bucuros: cât a
fost el în concediu de boală sau de plăcere, investiţiile străine au crescut cu
40% (în primele 6 luni). Poate că e un semn @ Elena Udrea zice că ştie din
cursul cercetărilor la care a fost supusă, că Oprea ar avea şi el un dosar penal.
Dar care n-a fost încă scos din sertarele Codruţei @ Marele specialist în
economie, Cristian Rizea (succesorul lui Vanghelie la PSD Sector 5) e de părere
că România a ajuns să aibă cele mai bune perspective din regiune. Aşa vede el
lucrurile @ Corina Creţu este o adevărată sărbătoare pentru români, când mai
ajunge prin ţară. A fost pe la Suceava, să vadă cum se cheltuiesc banii europeni
pe refacerea ruinelor Cetăţii @ Ponta zice că 3,7% creştere economică în se-
mestrul I nu e un lucru rău, dar nu zice nimic de faptul că creşterea se datorează
primului trimestru, al doilea fiind în descreştere. Adică acela în care a avut el
probleme cu genunchiul @ Mândru de el, Oprea declară că îşi asumă rolul de
punte de dialog între lideri şi instituţii. O  punte cam şubredă şi, oricum, călcată
în picioare @ Alin Goga, directorul de la CNADNR suspendat că a vorbit la
televizor despre averile directorilor, susţine că unii dintre aceştia ar avea, din
leafă, case mai mari decât Versailles-ul @ A fost eliberat din arest şi Tudor
Pendiuc, primarul de la Piteşti, după vreo şase luni de stat la “tubulatură”. Chiar
o fi fost nevoie de atâta timp? @ Mare scandal la Vaslui, în timpul procesului
celor şapte violatori, în care susţinătorii acestora erau cât pe ce să se încaiere
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cu susţinătorii victimei @ 40.000 de pelerini la mînăstirea Nicula. Tot mai
mulţi oameni îşi pun nădejdea în Cei de Sus pentru rezolvarea problemelor lor
de jos @ Adrian Severin a adresat o lungă şi foarte directă scrisoare de bun
venit noului ambasador american, Hans Klemm, căruia i-a reamintit toate
gafele şi abuzurile făcute în ultimii ani de ambasadori recompensaţi pentru
contribuţiile electorale şi, în lipsa acestora, de şefii reţelei CIA, Butcher şi
Thompson @ Oprea face ce ştie cel mai bine: transmite mesaje cu ocazii fes-
tive. N-a scăpat nici Ziua Marinei, deşi el este de la intendentă @ În schimb,
Iohannis a transmis (tot prin facebook) un mesaj de Ziua Adormirii Maicii
Domnului. Discret şi cuminte @ Guvernul a hotărât să acorde despăgubiri celor
afectaţi de secetă. Cu banii ăştia se ocupa mai bine de irigaţii! @ Penitenciarele
au primit mai mulţi bani în ultimii doi ani. E şi normal, cu “rezidenţii” VIP pe
care îi au @ Ambasadorul rus ne linişteşte: ruşii nu ne vor bombarda. Dar vor
găsi ei alte metode de a da replică @ Gabriela Podaşcă îi linişteşte pe liberalii
care se agită în legătură cu organizarea alegerilor pentru mandatele parla-
mentare vacante: conform noii legi, votată şi de ei, nu se mai pot organiza
alegeri parţiale @ În continuare, nici urmă de planorul şi aviatorul dispăruţi
de săptămâna trecută! @ În Calafat, 18.000 de oameni nu mai au apă la robinet.
De vină e Dunărea care a scăzut drastic @ Proiect de lege: maşinile înmatri-
culate în Bulgaria vor putea circula doar trei luni în România. 

Decizie salvatoare
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Săptămâna 33
(17 -23 august 2015)

@ A început cea de-a doua sesiune a bacalaureatului la care s-au înscris 55.000
de candidaţi @ Din 106 minori dispăruţi de la domiciliu într-o săptămână 100
au fost găsiţi @ Noua Case de Ajutor Reciproc vor fi înfiinţate cu fonduri eu-
ropene @ Anticorupţia a primit o grea lovitură la Ploieşti: trei dintre şefii ei au
fost reţinuţi de procurori pentru acte de corupţie @ Prima fază a controalelor
ANAF la averile maneliştilor a descoperit diferenţe majore între veniturile de-
clarate şi cele reale @ Din păcate, doar 16 la sută din ceea ce este nejustificat
poate fi confiscat @ Guvernul e în concediu şi abia pe 20 august îşi va relua ac-
tivitatea @ Şi va începe cu reexaminarea Codului fiscal, care nu este exclus să
fie modificat, în ciuda asigurărilor date până acum @ DNA s-a pus pe capul
Marianei Rarinca şi vrea s-o scoată vinovată, în ciuda sentinţei Curţii de Apel.
Măcar aşa din respect, faţă de şefa Înaltei Curţi, dna Livia Stanciu, a cărei onoare
nu poate rămâne nereperată @ Ponta constată cu tristeţe că PNL susţine declara-
ţiile oficialilor maghiari privitoare la România. Există un Orban în fiecare parte
@  Cei 7 din Vaslui au fost condamnaţi de prima instanţă la pedepse între 5 şi 8
ani, pentru violul comis în grup. De data asta, instanţa nu le-a mai dat drumul
acasă, ca să-şi facă propagandă ca nevinovaţi @ Alina Bica îşi cere în instanţă
telefonul mobil. Măcar atât @ Bietul Rădoi: UEFA l-a suspendat pentru că stătea
pe banca Stelei fără să aibă atestat de antrenor. Iar atestat nu poate avea fără ba-
calaureatul pe care l-a ratat din nou @ Asta chiar e culmea: fostul ministru de
Interne, Berca a fost trimis în judecată pentru o mită de 180.000 euro! Este al
treilea ministru de Interne – după Babiuc şi David – care are de-a face cu
puşcăria @ S-a dezmeticit şi noul ministru al Transporturilor. Să trimită un con-
trol la CNADNR, după ce a vuit presa de minunile care se întâmplă acolo @
După Goga, un alt director din companie a dezvăluit la TV proporţiile furturilor
de la punctele de taxare peste poduri: 80 la sută intră în buzunarele angajaţilor
şi ale şefilor lor @ O măsură justificată: fermierii care nu au folosit sisteme de
irigaţii la care aveau acces, nu vor primi despăgubiri @ Directorul SRI, Hellvig
şi-a luat ca purtător de cuvânt un ziarist de la Realitatea TV. Ovidiu Marincea
este al doilea jurnalist “descoperit” după Dan Suciu, pe care Ungureanu l-a adus,
tot ca purtător de cuvânt când a trecut de la SIE la guvern. Ceilalţi, pe care îi
ştia atât de bine Maior – ”rămân pe locurile lor” @ Kelemen Hunor declară că
UDMR nu are discuţii legate de formarea unui nou guvern. Nici cu unii, nici cu
alţii. Poate la anul @ Seceta din vara asta afectează mai puţin producţia de grâu.
Principalele victime sunt porumbul şi floarea soarelui. Şi, bineînţeles, agricultorii
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care cred că se pot rezuma la protecţia divină @ Dacă se va aplica noul Cod
fiscal – susţine Ponta – numărul locurilor de muncă va creşte substanţial. Dacă
nu, nu @ Ministrul Mihai Tudose a fost găsit că şi-a plagiat lucrarea de doctorat.
De fapt, a cumpărat-o de la un poliţist care avea probleme financiare @ George
Maior şi Florian Coldea i-au făcut totuşi referate elogioase @ Oprea e în plină
ofensivă populistă. Dacă ar fi după el şi după partidul lui, ar dubla pe loc salariile
din Sănătate şi Educaţie. Că doar nu dă din buzunar @ S-a declanşat odată cu
majorările salariilor VIP spirala revendicărilor salariale ale bugetarilor: după per-
sonalul medical ridică acum pretenţii şi cei din Învăţământ şi din Poliţie @ Ponta
îşi întoarce buzunarele pe dos şi recunoaşte că nu mai are pe unde să scoată că-
maşa @ După Dragnea şi Alina Gorghiu recunoaşte că partidul are conturile blo-
cate... @ O zi dominată de... socoteli: în timp ce experţii au ajuns la concluzia
că Ponta ar fi plătit taxe pentru colaborarea sa cu Şova , cu 2000 de lei mai mult
decât ar fi trebuit, DNA informează că evaziunea fiscală ar fi ridicată la peste
50.000 de euro şi, drept urmare, i-au pus premierului sechestru pe un apartament
@ Dacă au văzut că la alţii ţine, poliţiştii vor şi ei să le fie majorate salariile cu
70 la sută. Cu siguranţă că ministrul lor, Oprea, îi va susţine. Doar nu dă el banii,
ci Ponta @ De altfel, Oprea a avut discuţii ”separate” la Cotroceni, cu preşedin-
tele Iohannis. Nu se ştie precis despre ce au vorbit @ S-au întâlnit tot la
Cotroceni, Iohannis şi Ponta. Ultimul a declarat că preşedintele a fost de acord
cu scăderea TVA  la 20 la sută, cu condiţia amânării celorlalte facilităţi fiscale
@ A scris şi Ioan Niculae două cărţi de specialitate. Nu se ştie însă care e spe-
cialitatea lui prin care speră să i se reducă condamnarea de 2 ani şi să scape de
puşcărie, cel târziu peste vreo 4 luni @ Pericolul sindical major al acestei veri îl
constituie proiectata grevă a controlorilor de trafic care ar paraliza circulaţia aeri-
ană. Asta deşi la ROMATSA sunt unele dintre cele mai mari salarii din economie
@ Consiliul Concurenţei a pus ochii pe companiile petroliere bănuite de a se
înţelege asupra preţului la pompă @ Guvernul a alocat un milion de lei pentru
construirea a două noi penitenciare, la Caracal şi în Berceni @ Dana Gârbovan
este noul preşedinte al Uniunii Judecătorilor din România @ Iohannis a decorat
câţiva medici şefi din MApN @ S-a stabilit la nivel politic: TVA scade la 20%
de la 1 ianuarie. Taxa de stâlp şi acciza mai aşteaptă până în 2017 @ Fosta asis-
tentă personală a lui Adrian Sârbu, Doina Gradea, face valuri cu “memoriile”
sale de la PRO TV, în timpul în care era cea mai detestată persoană din grup
@ Medicii au boală pe Raed Arafat şi îl acuză că ar fi milionar! @ Ponta:
procurorii îl acuză pe Şova că nu a plătit TVA şi taxe. Din expertize rezultă că
le-am plătit eu @ Procurorii DNA au descoperit că fostul şef DGA Prahova
şi-ar fi cumpărat şapte maşini de lux din mită @ Deşi are 5 milioane de clienţi,
ASTRA  Asigurări este pe marginea falimentului @ Se putea să nu fie şi un
român (o româncă) susţinător al ISIS? Nu se putea. Femeia, stabilită în Italia,
era măritată cu un tunisian şi a fost expulzată în România @ 36 de elevi care au
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fost eliminaţi din examenul de bacalaureat au câştigat în instanţă procesul intentat
ministerului @ Un copil de 5 ani s-a înecat în piscina unui hotel din Venus. Se
reclamă absenţa unui Salvamar, deşi accidentul s-a petrecut după ora 21 în
condiţiile nesupravegherii copilului de către părinţi @ Alin Cocoş a cerut
instanţei ridicarea măsurii de control judiciar dintr-un motiv cât se poate de în-
temeiat: dorea să meargă la meci în străinătate! @ O anchetă a stabilit că nici
unuia dintre angajaţii firmei care pregătise carnea tocată în care s-a găsit un deget
(!) nu-i lipsea acest membru @ Parcă toată lumea s-a coalizat împotriva lui
Rădoi. UEFA nu-l lasă pe banca de reserve, iar Federaţia îi permite să intre doar
în vestiar, înainte şi după meci. Nu-i mai rămâne decât să stea lângă naşul Gigi,
la tribuna oficială @ În timpul crizei, jurnaliştilor din Irak, SIE şi SRI au primit
de la buget un supliment de 20 milioane de euro. Nu se ştie dacă din acesta s-a
plătit şi răscumpărarea @ Magistraţii s-au înduplecat şi i-au permis lui Adamescu
să plece în străinătate ca să se caute de sănătate @ FRF a fost amendată de UEFA
cu 17.000 euro pentru incidentele produse de suporterii români la Belfast @ Ca
să aibă din ce trăi, Alina Bica a cerut instanţei să i se permită deschiderea unui
birou de avocatură în Dolj @ În sfârşit, un gest demn de atenţie al ministrului
Culturii, Ionuţ Vulpescu: a transmis condoleanţe familiei unui profesor sirian
asasinat de militanţii ISIS @ Românii au cam început să-şi piardă încrederea în
Iohannis: cota sa de încredere a scăzut de la 78 la 56%, la ultima măsurare
@ Eurostat constată că puterea de cumpărare în România este de 2,5 ori mai
mică decât media UE! @ Visul (şi nădejdile financiare) european al Stelei s-a
năruit aproape definitiv prin corecţia pe care i-a aplicat-o Rosenborg. Becali e
gata să renunţe la echipă şi să o dea oricui vrea să o ia @ Poliţistul luat pe capotă
de afaceristul turc a decedat. O parte din vină i-a revenit: regulamentul nu-i per-
mitea să se aşeze în faţa maşinii pentru a o opri @ Astrei, spre deosebire de
Steaua, pare să-i poarte noroc faptul că patronul ei – Niculae – e în puşcărie. A
câştigat cu Alkmaar, după ce a fost condusă cu 2 - 0. Steaua, cu Becali în libertate
a pierdut cu 0 - 3 în faţa unor norvegieni... @Ploaia a golit Litoralul: din 300.000
turişti, duminică, au mai rămas peste săptămână doar vreo 30.000... @ Teodoro-
vici ameninţă: firmele de drumuri “zboară” din contract dacă nu respectă
termenele @ Aflat în Deltă cu familia, Ponta a dat o fugă la Mamaia ca să discute
cu agenţii de turism posibilitatea introducerii unui impozit forfetar @ Mariana
Rarinca a făcut plângere împotriva judecătorilor de caz. La termen, în sală s-a
aflat şi “reclamanta” Livia Stanciu @ Simona Halep a avansat până în finală, la
Cincinatti, unde o va întâlni pe Serena Williams @ Purtarea poliţiştilor pe capotă
de automobilişti beţi a devenit un sport naţional: scena s-a repetat la Mamaia,
dar fără urmările grave de la Bucureşti @ Iohannis l-a decorat postmortem pe
poliţistul Ionescu @ Preşedintele se pregăteşte de o nouă deplasare: de data asta
peste ocean, vreme de şase zile, pentru a participa la Adunarea Generală ONU
@ La Giurgiu sunt cozi de 5 kilometri ale automobilelor care aşteaptă să tra-
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verseze podul aflat în lucru @ Hoţii au spart casa Andreei Marin, dar nu s-au
atins de lucrurile soţului turc @ MAE comite un gest de servilism solicitând
Institutului Ellie Wiesel să dea un certificat de bună purtare pentru eroul Ion
Şiugariu, omagiat în Slovacia @ Piaţa imobiliară îşi revine: tot mai mulţi
cumpărători pentru locuinţe aflate în stadiu de proiect @ Nişte jurnalişti mai cu-
rioşi au calculat cât timp a petrecut Iohannis în deplasări şi concedii, în cele opt
luni de mandat: 50 de zile, în 20 de deplasări în 12 ţări! @ Şcolile vor ţine evi-
denţa copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate. Şi ce va rezolva asta? @ Au apărut
informaţii despre românul răpit în Burkina Fasso. Se ştie unde e, dar nu se ştie
cum va fi recuperat @ Echipajul de canoe 4 al României a câştigat titlul de cam-
pion mondial la Milano. Cu prea mulţi bani nu se vor alege însă de pe urma per-
formanţei @ Fitch confirmă ratingul României la BBB-/BBB, cu perspectivă
stabilă. Adică putem să ne împrumutăm în condiţii decente @ Băncile au scos la
vânzare 3.360 de apartamente şi case executate silit. Le vând pe mult mai puţin
decât aveau de plătit proprietarii @ Un sondaj CSCI arată că 47% dintre români
cred că în timpul guvernării Ponta situaţia economiei s-a îmbunătăţit @ La
Cincinatti, Halep a fost spulberată de Serena. Se va putea numi “mare” jucătoare
când va câştiga primul turneu de Grand Şlem. Până atunci rămâne aspirantă,
chiar dacă e pe locul 2 în WTA .

Cruci f icarea lu i  Ponta
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Săptămâna 34
(24 -30 august 2015)

@ Săptămâna începe cu un scandal: Rise Project identifică o diferenţă de peste
100.000 euro între veniturile din chirii ale lui Iohannis şi declaraţia de avere
@ Administraţia prezidenţială răspunde că nici pe departe nu poate fi vorba
despre aşa ceva – deşi nu era treaba administraţiei, faptele incriminate având
loc între 2004 şi 2007, când Iohannis era doar primar @ Abonaţii români fură
în draci gaz şi electricitate de la italieni şi francezi care au preluat companiile
de distribuţie @  O academie de tenis care trebuia deschisă de anul trecut la
Stadionul Naţional cu bani europeni, nu a intrat în funcţiune nici acum pentru
că consilierii n-au ajuns la o concluzie în privinţa tarifelor pe care trebuie să le
plătească utilizatorii @ A început cea de-a doua sesiune a bacalaureatului la
care îşi încearcă norocul peste 50.000 de restanţieri din ultimii ani @ Ponta a
adresat zece întrebări partidelor pe tema Codului Fiscal. La fel cum i-a făcut
lui Barossso, la suspendarea lui Băsescu @ Deşi a pierdut finala de la Cincinatti
cu Serena Williams, Simona Halep a revenit pe locul 2 în WTA. Din cauză că
nici concurentelor sale nu le-a mers mai bine @ Trei candidaţi susţin proba
pentru şefia ANI. Toţi trei sunt absolvenţi ai unor cursuri SRI @ Liviu Dragnea
a propus amânarea discuţiilor pe Codul Fiscal cu o săptămână @ Barilul de
petrol a scăzut sub 40 de dolari! Petroliştii nu dau însă nici un semn că ar in-
tenţiona să scadă şi ei preţul la pompă @ Principalul obiectiv al salariaţilor de
la ROMATSA pare să fie demisia directorului Stanciu. La ei lefurile sunt con-
sistente. Cea mai mică – 2.000 euro @ Victor Ponta mai dă o raită pe la
Chişinău, împreună cu câţiva miniştri, cu ocazia Zilei Independenţei Moldovei
@ Uniunea Judecătorilor are nişte bănuieli în legătură cu ceea ce ştie cam toată
lumea: că SRI-ul activează de zor în “cîmpul tactic” al Justiţiei @ Ponta se de-
limitează în noua sa calitate: am pus pe masa partidelor (inclusiv PSD) un cod
foarte bun! Ce faceţi cu el, vă priveşte…. @ Medicii nu vor mai primi şpăgi,
ci doar onorarii – plătite de pacienţii care vor dori să fie trataţi de un anumit
medic – este un proiect pe care ministrul vrea să-l pună în practică @ Pescariu
şi Florică au fost scoşi de sub urmărirea penală în dosarul Microsoft. Pentru…
bună purtare: au turnat tot ce aveau nevoie procurorii! @ Deşi sesiunea specială
a fost anulată, fiind amânată cu o săptămână, se pare că liderii partidelor din
Alianţă ar fi convenit să nu se mai umble la Codul Fiscal, în afara TVA-ului la
20% şi a renunţării la acciza pe motorină şi la taxa pe stâlp @ Dacă nu-i va
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conveni, Iohannis mai poate doar să reclame proiectul la Curtea Constituţională
@ Pe Teodorovici l-a luat gura pe dinainte şi a anunţat modificările pe care
Alianţa e dispusă să le facă la Cod. “A greşit!” – l-a sancţionat verbal Dragnea
@ Se pare că măsurile luate de Guvern au avut succes: medicamentele sunt
mai ieftine şi cu 50% în farmaciile „low cost”! @ Şoc şi groază în PSD: Ilie
Sârbu, socrul lui Ponta, şi-a anunţat demisia din funcţia de lider al senatorilor
social-democraţi. Urmează demisii din Parlament şi din PSD – condiţii prea-
labile pentru a putea ocupa un post de vicepreşedinte la Curtea de Conturi –
“sanatoriul” foştilor… @ O veste bună pentru candidaţii la şoferie: de la 1 oc-
tombrie nu vor mai repeta examenul de sală dacă pică la traseu! @ A început
repartizarea profesorilor suplinitori – cei cu cel puţin media 5 la examen
@ Ambasadorul Olandei ne părăseşte cu regrete – chiar dacă în 2012 Băsescu
l-a făcut să aştepte 6 luni ca să-şi poată prezenta scrisorile de acreditare
@ Daniel Constantin, ministrul Agriculturii, vrea susţinere pentru refacerea
sistemelor de irigaţii, cele distruse după Revoluţie de către beneficiari @ Un
judecător din Timişoara, care frecventa prostituate şi le filma a fost eliberat
din funcţie pentru a-şi putea practica în linişte hobby-ul @ Foştii şefi de la
ANRP – Ingrid Zaarour, Marko Attila şi Theodor Nicolescu, au fost trimişi în
judecată @ Asta-i culmea: percheziţii la… poliţia locală din Ploieşti!
@ Ginerele lui Băsescu, Radu Pricop, rămâne sub control judiciar @ Miki
Şpagă e convins că UNPR-ul lui Oprea va obţine 10% din voturi la viitoarele
alegeri. Dacă va participa pe cont propriu, ceea ce pare puţin probabil @ Ponta
nu profită de oportunitatea de a-l ataca pe Iohannis pe tema nepotrivirilor din
declaraţia de avere. După opinia sa de jurist, informaţiile apărute în presă sunt
doar simple speculaţii @ Conflictul de la ROMATSA a fost rezolvat în mod
ingenios de noul ministru al Transporturilor, Matache: directorul Stanciu a fost
promovat în funcţia de secretar de stat şi are în subordine chiar ROMATSA!
@ După Ponta, este momentul ca România, care are creştere economică, să
devină ”investitor străin”. Deocamdată în Moldova @ ASF a făcut o conferinţă
de presă “pe picior” pentru a anunţa decesul inevitabil al ASTREI: firma de
asigurări a lui Adamescu este în faliment, chiar dacă are cel mai mare număr
de asiguraţi @ Premierul confirmă majorarea cu 25% a salariilor actuale ale
medicilor @ Ce ţi-e şi cu umanismul unor judecători: trei tineri bovini din
Vălenii de Munte care au violat o fată, au fost lăsaţi în libertate pentru a se
putea îndrepta mai repede @ Oprea s-a întâlnit în secret cu Iohannis la
Cotroceni. Se pune de vreo trădare în interes naţional? @ Fostul director de la
ROMATSA (Donciu, nu Stanciu) a fost trimis în judecată pentru nişte examene
trucate @ Managerul Spitalului Judeţean Ploieşti a fost reţinut pe stradă, în
Bucureşti când primea o mită de 30.000 lei de la un prestator care dorea să-i
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fie plătită lucrarea. În plic! @ “Călăul” lui Dragnea, procurorul Papici – cel
care punea ţăranii să jure pe Biblia de pe capota maşinii – şi-a încheiat activi-
tatea la DNA @ S-a anunţat inaugurarea Comandamentului NATO de la Bu-
cureşti: 3 septembrie. Până atunci poate că ajunge la post şi ambasadorul
american @ Ionela Prodan este dispusă să investească 500.000 euro ca să
ajungă deputat pentru Diaspora. O ajută Reghe, dacă n-are bani. Cu aşa un
ginere e şi păcat să rateze ocazia… @ Poşta Română se redresează văzând cu
ochii: în şapte luni a făcut un profit de peste patru milioane euro. Mai ieri era
pe marginea falimentului @ Guvernul a aprobat Ordonanţa privind re-
cunoaşterea diplomelor unor absolvenţi ai unor universităţi neautorizate. Circa
70.000 sunt doar de la Spiru Haret. Ministerul a pierdut deja milioane în pro-
cesele care i-au fost intentate şi a hotărât să o lase baltă @ Valeriu Zgonea lu-
crează din greu la un set de principii privind votul prin corespondenţă şi, de
bucurie, a dat de veste pe facebook @ DNA se ţine de capul foştilor miniştri
ai Educaţiei, Atanasiu şi Andronescu, cărora le-a cerut redeschiderea dosarelor
@ Coaliţia şi Opoziţia s-au înţeles pe Codul Fiscal: rămâne cum s-a stabilit!
@ PMP însă face opinie separată: vrea TVA de 21% în 2016 şi de 19% în 2017
@ Atentat cu briceag la Curtea de Apel Bucureşti @ La Chişinău, Victor Ponta
a anunţat prelungirea acordului de ajutor nerambursabil pentru Moldova. Nu
găsim şi noi nişte filotimi din ăştia care să nu ne mai ceară banii înapoi? @ În
luna august partidele au “păpat” de la buget o jumătate de milion de lei!
@ ROMSILVA bate obrazul Consiliului Concurenţei care habar n-are că lem-
nul se vinde deja la licitaţie @ Anunţ comic al SRI: cetăţenii să fie vigilenţi
pentru ca nu cumva să fie recrutaţi de serviciile secrete străine! Chiar şi de cele
americane? @ Toţi cei trei candidaţi la şefia ANI au fost respinşi, deşi toţi trei
au fost şcoliţi de SRI @ A fost adus în România Mohamed Munaf, cel răpit de
irakieni odată cu cei trei jurnalişti, dar bănuit de a fi fost cel care a organizat
răpirea! Iniţial, irakienii l-au condamnat la moarte, dar l-au salvat americanii
@ Ministrul Graţiela Gavrilescu a anunţat că Programul Verde va fi aprobat
săptămâna viitoare. Este noua denumire a vechiului program Casa Verde@ Ela
(nu Elena) Udrea a fost surprinsă luând mită. Este directoare în Ministerul
Sănătăţii şi soţia fostului Avocat al Poporului, Iancu, (un susţinător a lui
Băsescu, la suspendare) @ INS ne dă veşti proaste: la 1 ianuarie 2015 eram
mai puţin cu vreo 86.000! Poate ne mai completează migranţii din Africa şi
Orientul Mijlociu @ Elena Băsescu a fost prădată, şi nu o dată, ci de trei ori.
Chiar de către administratorul blocului şi nu prin cota de întreţinere @ S-au
inaugurat plaje noi la Constanţa şi Eforie Nord. Va fi deci loc şi pentru cei cu
cearşafuri @ Sindicatul ROMATSA a câştigat în instanţă dreptul de a declanşa
conflictul de muncă şi de a arunca în aer traficul aerian @ Team-building în
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Deltă: membrii guvernului socializează înaintea sezonului de toamnă @ Even-
tualii migranţi vor fi controlaţi medical - ne promite ministrul Bănicioiu. Dar
cu localnicii ce vom face? @ Hayssam exultă după anunţul “repatrierii” lui
Munaf: se apropie momentul adevarului!- zice el. Care o fi ăla? @ După ce a
fost promovat ministru adjunct, directorul Stanciu de la ROMATSA a demi-
sionat. Spre marea bucurie a sindicaliştilor cu care se luase de gât @ Până şi
Ion Ţiriac a ajuns să se plângă premierului că nu poate accesa fonduri eu-
ropene! Vă daţi seama ce situaţie complicată este pe acolo! @ Să nu vă vină
să credeţi: după reducerea TVA, vacanţele pe litoralul românesc sunt mai ief-
tine decât cele din zonă @ Râsul râsului: UE a înfiinţat “un grup mic şi fără
buget” care să combată propaganda rusă. Succes garantat! @ Ce reiese din-
tr-un sondaj: că cei mai mulţi români ar vrea un şef străin la ANI? Păi nu am
avut deja unul? Străin de lege şi de onestitate - Horia Georgescu pe nume
@ S-a înfiinţat primul partid cu “trei membri”- conform noii legi: Partidul
Noua Românie @ Ilie Sârbu şi-a anunţat demisia din Senat. La eveniment a
ţinut să fie prezent şi ginerele său, Ponta @ Noul lider al senatorilor social-
democraţi este Mihai Fifor - cel propus ministru la Transporturi şi respins de
Iohannis   @ Dragnea pune şaua pe guvern: nu este normal să aflăm de la tele-
vizor ce măsuri se iau.

Ploaie de 4 stele
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Săptămâna 35
(31 august - 6 septembrie 2015)

@ Săptămâna a început cu cod portocaliu de caniculă: maxime de 36-37 de
grade, greu suportabile @ Debutul Festivalului Enescu a avut parte de un
episod neplăcut şi necivilizat: câţiva gură cască l-au huiduit pe preşedintele
Iohannis la intrarea în Ateneu @ Aproape toţi liderii politici au simţit nevoia
de a adresa mesaje cu prilejul Zilei Limbii Române pe care nu o prea cinstesc
în vorbăria lor din fiecare zi @ Pe marginea zvonurilor legate de o posibilă re-
maniere a ministrului de Finanţe, preşedintele interimar Dragnea pune lucrurile
la punct: nu am auzit la primul ministru să fie nemulţumit de Teodorovici! Este
şi normal. Amândoi sunt fani ai cluburilor! @ Conducerea Senatului este una
nouă (cu excepţia lui Ion Chelaru) din pespectivă PSD-istă: Augustin Miu,
vicepreşedinte, Nicule Bădălău şi Neculai Bereanu, chestori şi secretarul Ion
Rotaru. Funcţiile vin şi cu noi salarii, considerabil mai consistente (aproape
20.000 de lei pentru vicepreşedinte!) @ Dragnea este optimist: este posibil să
avem noul Cod Fiscal lunea viitoare@ A încetat din viaţă, la 85 de ani şi în
chiar ziua deschiderii Festivalului Enescu, baritonul Dan Iordăchescu @ Şi tot
el despre ministrul Justiţiei: trebuie să fie mai activ! Altminteri trece la ...
UNPR ! @ Adreea Paul îşi deplânge propria soartă: profesioniştii nu au loc de
elefanţii poltici în instituţiile-cheie ale României. Păi, uite, chiar acum unul
s-a retras: Ilie Sârbu @ Avocatul Poporului devine tot mai activ: Ciorbea s-a
sesizat din oficiu în cazul unei fetiţe de 13 ani, violată de tatăl vitreg @ RADET
a întrerupt furnizarea apei calde în anumite zone. Pe canicula asta era mai grav
dacă sista apa rece @ În sfârşit, un român la conducerea BCR: Sergiu Manea
este noul CEO al băncii @ În loc să fie bucuros, Ponta se vaită:  nu prea avem
Opoziţie. Dar avem mult scandal şi multă ceartă, zice el cu năduf @ Prin în-
scrierea sa în UNPR, Mircea Coşea devine campion naţional la traseism. Nu a
ratat niciun partid @ Fosta consilieră a lui Constantinescu, Sandra Pralong a
devenit şi consiliera lui Iohannis @ Greva de la ROMATSA s-a anulat! Sindi-
caliştii şi conducerea au ajuns la un acord şi a fost semnat contractul colectiv
de muncă @ Vasile Blaga şi-ar dori un guvern minoritar, evident al PNL. Asta
- suspectează Ponta - le-ar permite liberalilor să organizeze alegerile aşa cum
ştiu ei. Adică la fel cum le-au făcut pentru Băsescu... @ În luna iulie, anul
acesta au sosit cu 25% mai mulţi turişti străini decât cu un an în urmă
@ Iohannis are idei puţine, dar fixe: priorităţile asumate de mine au rămas



160 /  AMOS News

aceleaşi - zice el @ Alina Bica nu are noroc: tocmai când se pregătea să-şi
găsească o slujbă cinstită, procurorii DNA au reţinut-o din nou, de data aceasta
pentru o mită primită sub formă de contracte de la afaceristul Simu, prin inter-
mediul unui fost şef de la ANAF @ Dragnea a prezentat colegilor săi neinteri-
mari un set de propuneri pentru îmbunătăţirea funcţionării parlamentului.
Aceştia se pare însă că sunt mulţumiţi de felul cum funcţionează în prezent
@ Iată şi o temă pe care preşedintele şi premierul au consens: susţinerea
Moldovei. Chiar şi împotriva voinţei ei @ Pe cine a mai “umflat” DNA? Pe
nimeni altul decât un director din CNCAN. Acesta a fost prins luând o mită de
doar 2500 lei, ca să urgenteze emiterea unor autorizaţii speciale @ La bacalau-
reatul din toamnă doar un sfert din candidaţi au reuşit să treacă probele, restul
s-au resemnat @ Vosganian şi Ghişe au migrat de la liberalii lui Gorghiu, la
cei ai lui Tăriceanu(ALDE). Iar Ilie Năstase şi Lucian Iliescu au poposit în
braţele lui Oprea la UNPR @ Mare supărare mare pe eternul candidat la funcţii,
Ludovic Orban: a pierdut calitatea de lider al deputaţilor liberali în favoarea
lui Eugen Nicolăescu, la diferenţă de doar un vot @ Prima doamnă nu mai
vrea să fie... primă doamnă! Carmen Iohannis a hotărât să revină la categră, la
Sibiu. Deocamdată, doar cu jumătate de normă @ Vulpescu, Remus, a fost au-
diat în legătură cu nişte tranzacţii imobiliare ale companiei CORESI @ Partidul
România Unită (?) cere desfiinţarea Institului Ellie Wiesel @ O publicaţie span-
iolă dezvăluie motivul “dezmoştenirii” principelui Nicolae. De vină ar fi ori-
entarea sa sexuală, care nu este pe placul bunicului @ Ghiţă şi Cernea au fost
sancţionaţi exemplar cu 1% din diurnă din cauza absenţelor nemotivate @ Se
pare că nimic nu îi mai poate împiedica pe parlmentari să primescă pensii spe-
ciale pentru anii petrecuţi în Camere. Nici măcar Iohannis, care va fi obligat
să aprobe proiectul de lege al celor care i-au votat şi lui triplarea salariului
@ Ponta nu-şi mai încape în pene: în august 2015 încasările la buget sunt mai
mari cu 1,2 milioane lei decât cu un an în urmă. Este meritul reducerii TVA şi
al vioiciunii celor de la ANAF @ Traian Băsescu nu rezistă să nu-şi dea cu
părerea despre marile probleme ale actualităţii nici măcar când stă cu procurorii
în coastă - măcar pe motiv penal de ameninţări, dacă nu de şantaj: cică Româ-
nia ar trebui să refuze migranţi! Probabil că se gândeşte la Hayssam @ Cum
spuneam, fostul prezident a fost audiat la Parchetul General şi a fost înştiinţat
că i s-a schimbat încadrarea juridică: pentru ameninţare poate încasa doar trei
ani! @ Directorul de la CNCAN, prins cu o mită modestă, a fost reţinut. L-a
iradiat corupţia @ Au pus mâna procurorii şi pe directorul Sălii Polivalente,
tot pentru mită, dar una majoră: Octavian Bitu ar fi pretins o mită de 180.000
euro în total (bani cash şi foloase necuvenite). Directorul este unul dintre co-
laboratorii politici apropiaţi ai lui Bănicioiu @ Precum Ştefan cel Mare, Ponta
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îi îndeamnă politic pe diplomaţi: să vă bateţi pentru interesele Moldovei! Cu
cine? Dar interesele României s-au terminat? @ Tot premierul dă asigurări că
suntem pregătiţi să facem faţă valului de refugiaţi sirieni. Mizăm însă pe un
val mai mititel, de doar vreo 1.700 de “ghinionişti”, care în loc de Germania
se vor alege cu România @ Specialist în materie, Hayssam prezice că valul va
veni abia peste vreo şase luni. Când se vor completa locurile rezervate de nemţi
@ În Camera Deputaţilor s-a votat majorarea impozitelor pe terenurile şi
clădirile neîngrijite. Păi dacă proprietarii n-au bani să le îngrijească, de unde
vor scoate bani de amenzi? @ Destul de suspectă acuzaţia de mită a Alinei
Bica de la Simu. Cu toate astea, instanţa a decis să o reţină încă o dată @ Sena-
torii n-au avut noroc de o zi de lucru, pentru că s-a defectat sistemul electronic
de vot, care i-a obligat să-şi vadă de alte treburi @ Ponta îl ia peste picior pe
pensionarul Băsescu: “S-a trezit în unii spiritul geto-dac!” @ Judecătorii s-au
arătat sensibili la dorinţa lui Marian Vanghelie de a asista la naşterea fiicei sale
şi i-au dat două zile libere. “Libere” - vorba vine @ Piedone a pus capăt sus-
pansului: nu-l va concura pe Oprescu! Va candida pentru actuala sa funcţie,
dar din partea unui partid “serios”: UNPR-ul interesului naţional@ Marian
Vanghelie este fericitul tată al unei fetiţe căreia i-a dat naştere, în prezentele
condiţii vitrege, Oana Mizil. @ Camera Deputaţilor a aprobat, pe articole,
Codul Fiscal. Nu s-a înregistrat nicio modificare faţă de Raportul Comisiei de
Buget @ A fost inaugurat noul comandament NATO de la Bucureşti. Iohannis
i-a urat succes. La ce? @ Dragnea a tras concluzia, după votul din Cameră pe
Codul Fiscal, că “toţi parlamentarii sunt oameni serioşi”. Chiar şi liberalii!
@ Zgonea are o grijă care nu-l lasă să doarmă: votul prin corespondenţă!
Acesta trebuie implementat cât mai curând! @ Ponta a trecut pe la DNA să
mai schimbe o vorbă cu procurorii şi să ceară ca dosarul său să fie disjuns de
cel al lui Şova. Vrea să rezolve problema pe cont propriu @ INS anunţă că in-
vestiţiile sunt cu 7,2% mai mari în trimestrul 1 din 2015 faţă de acelaşi
trimestru din 2014, Or fi, dar nu unde le aşteptam cu toţii: în infrastructură
@ Udrea face planuri politice şi nici nu vrea să se gândească că s-ar putea să
nu reuşească să fie “un parlamentar foarte activ” @ Teodorovici scrutează
viitorul şi vede o creştere a consumului, în 2016, de 4,1%, graţie noului Cod
Fiscal @ În ciuda a tot ceea ce se întâmplă acum, cu refugiaţii, Iohannis crede
că aderarea la spaţiul Schengen va continua să fie un obiectiv al perioadei ur-
mătoare @ Şi fostul ministru al Privatizării din Guvernul Ciorbea, Ventin
Ionescu, s-a înscris în UNPR. Fantastică atracţia asta pe care Oprea o manifestă
faţă de toţi rataţii din politică @ Cei de la Bruxelles nu au ţinut cont că n-avem
locuri în centrele de primire a refugiaţilor decât pentru doar 1700 de persoane
şi ne-au repartizat 7000. Numai că aceştia se lasă greu convinşi să renunţe la
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Germania în favoarea noastră @ Şi-a şi găsit Juncker când să rostească primul
său discurs despre “ Starea Uniunii”. Când aceasta este mai proastă ca oricând
@ Chiar dacă nu sunt creştini, BOR a decis să sprijine autorităţile atunci când
România va primi primii refugiaţi @ Oprescu avea acasă, unde, spun
procurorii, îşi primea mita, un aparat care bruia semnalul telefoanelor mobile,
iar banii îi erau lasaţi sub o perna de pe canapea. Realitate: flagrantul nu a fost
flagrant, iar aparatul de bruiere a telefoanelor nu a fost găsit @ Fostul şef de
stat, Traian Băsescu, ar fi fost în stare să-şi bage mâinile-n foc pentru “demni-
tatea” lui Oprescu: “10 ani nu îmi aduc aminte să fi primit o singură sesizare
legată de Oprescu. Era un om relaxat, părea foarte demn.” Părea... @ Magis-
traţii Tribunalului Bucureşti au decis, duminică noapte, arestarea preventivă,
pentru 30 de zile a lui Sorin Oprescu @ Mircea Octavian Constantinescu, di-
rector în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, a fost reţinut, duminică seară,
de procurorii DNA în dosarul de corupţie al lui Oprescu. În acest caz, au mai
fost reţinute alte persoane, printre care fostul şofer al primarului, Stanca Cris-
tian, zis Grenadă, şi şefii Centrului Cultural ‘’Palatele Brâncoveneşti’’, Florin
Supeala şi Ruxandra Petroi Avasiloae @ A început campania electorală pentru
Primăria Capitalei! Partidele au reacţionat repede şi au cerut demisia edilului
@ Cum justifică avocatul lui Oprescu că primarul avea 25.000 de euro în
maşină? Erau împrumutaţi de primar de la un prieten pentru ca să-şi poată plăti
impozitele pe proprietăţi @ Vladimir Putin recunoaşte că ţara sa este implicată
activ în războiul civil din Siria. Armata siriană primeşte echipament şi ajutor
logistic din partea Moscovei @ Simona Halep a câştigat, în noaptea de sâmbătă
spre duminică ,meciul cu Shelby Rogers de la US Open, calificându-se în faza
optimilor de finală ale ultimului turneu de Mare Slem din 2015 @ Într-o sin-
gură zi, sâmbătă, circa 8.000 de migranţi au intrat în Germania. La Munchen,
familii de refugiaţi purtând copii şi bocceluţe sărace, au fost primiţi cu urale,
hrană şi sticle de apă @ Apar noi detalii în cazul crimei fostului liberal Mihail
Bălăşescu. Bălăşescu, fost secretar general al PNL, ar fi fost ucis de fostul lui
socru, în complicitate cu fosta lui soţie, de care s-ar fi despărţit din cauza infi-
delităţilor femeii. @ Sorin Oprescu a fost reţinut de DNA, sâmbătă noapte, pentru
luare de mită. Procurorii susţin că există atât flagrant, cât şi filmare a momentului
în care primarul primea mită  25.000 de euro. @ Horia Tecău şi Jean Julien Rojer
li se alătură lui Florin Mergea şi Rohan Bopanna în faza optimilor de finală de
la US Open. Şi asta pentru că Jiri Vesely a fost incapabil să se prezinte pe teren,
acolo unde trebuia să facă pereche cu Frantisek Cermak, din cauza unei acci-
dentari. @ Mugur Isărescu urmează să-şi depună demisia din funcţia de guver-
nator al Băncii Naţionale a României în luna octombrie, susţin surse din industria
financiară. Umblă vorba că Isărescu va prelua funcţia de premier în cadrul unui
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guvern de tehnocraţi, care va pregăti alegerile de anul viitor.

Săptămâna 36
(07 - 13 septembrie 2015)

@ Sorin Oprescu, spun procurorii anticorupţie, ar fi doar vârful unei piramide
a câştigurilor ilegale din care se înfruptau directorii şi apropiaţii săi din
Primăria Capitalei. Cinci dintre aceştia au fost arestaţi şi ei preventiv pentru
30 de zile pentru luare de mită, dare de mită sau chiar spălare de bani @ Preşe-
dintele Klaus Iohannis a promulgat Codul Fiscal, după ce acesta a fost retrimis
în Parlament @ Detalii halucinante reies din dosarul de arestare al lui Oprescu:
Cornel Bogdan Popa,  director al Administraţiei Cimitirelor, a fost mutat de la
Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti la Administraţia Cimitirelor pentru că
nu mai avea lucrări din care să ia mită şi să îi dea inclusiv  lui Oprescu. Mai
mult, Oprescu a insistat să se întâlnească cu Popa să ia sâmbătă banii deşi
acesta îl anunţase că i-a murit bunicul @ Un gest îndrăzneţ la Băncii Feroviare:
va trimite clienţilor numerele de telefon mobil ale directorului general şi al

Stabi l i tate
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preşedintelui Consiliului de Supraveghere. Astfel, feedback-ul legat de calitatea
serviciilor băncii va fi primit direct de către conducere @ Ponta îl apără pe
doctorul Oprescu, premierul declară ca nu are de gand să facă parte din “corul
de şacali şi hiene rârâite”, nominalizand-o, în mod explicit, pe liberala Alina
Gorghiu. Este clar că Gorghiu poate juca un rol important în alegerile care
urmează să fie declanşate pentru Primăria Generală a Capitalei @ Banca
Comercială Română (BCR) anunţă că va elimina de la 1 octombrie comi-
sioanele de la operaţiunile efectuate de clienţi la bancomatele din reţeaua pro-
prie, cum ar fi cele pentru retragerea de numerar şi cele pentru afişarea contului
current @ În urma arestării lui Sorin Oprescu, Regele Mihai a decis retragerea
calităţii de membru al Ordinului Coroana Romaniei, în grad de Ofiter  @ Şefa
DNA Laura Codruţa Kovesi explică că, “din considerente de tactică ale an-
chetei”, nu a fost un flagrant în dosarul lui Oprescu @  Deşi a executat o treime
din pedeapsă,  Ioan Nicolae nu a dat niciun semn de îndreptare, astfel că ma-
gistraţii i-au respins cererea de eliberare condiţionată, se arată în motivare
@ România a mai bifat un meci fără gol marcat în Grupa F, luni seara, cu Gre-
cia (0-0)!”Tricolorii” se menţin însă pe locul 2 în grupa de calificare, graţie
remizei obţinute de Irlanda de Nord în minutul 94 cu un om în minus la Belfast
(1-1) @Simona Halep s-a calificat în premieră în sferturile de la US Open,
după un meci epuizant cu Sabine Lisicki. Simona s-a impus cu 6-7, 7-5, 6-2,
după o partidă care a durat două ore şi 38 de minute @ Udrea şi-a găsit, în
sfârşit, menirea. Să ofere condiţii umane de stat în arest, că poate, poate
se-ntoarce acolo @ Pentru a treia oară, Curtea de Apel Cluj amână procesul în
care Marian Oprişan este acuzat de abuz în serviciu, utilizarea creditelor în alte
scopuri, fals şi uz de fals. De această dată amânarea vine pe fondul studierii
unor înscrisuri, după audierea a 11 martori. Procesul a fost, astfel, amânat pen-
tru 2 octombrie @ Victor Ponta face un apel către liderii PNL să sprijine ANAF
pentru rezolvarea situaţiei anormale în care se află Realitatea TV: companie
aflată de patru ani în insolvenţă, cu datorii foarte mari către bugetul de stat
@ România poate primi cel mult 1.780 de refugiaţi, o spune atât preşedintele
Iohanis, cât şi premierul Ponta  @ Fostul senator şi judecător al Curţii Consti-
tuţionale, Toni Greblă a fost trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este
acuzat că a primit foloase necuvenite de la oameni de afaceri pentru a-şi
exercita influenţa în beneficiul acestora. Greblă este bănuit că a sprijinit ex-
porturi ilegale în Federaţia Rusă, în plin embargou impus de Moscova(?!)
@ Comisia Europeană a publicat tabelul cu cotele suplimentare de refugiaţi
ce revin fiecărei ţări. România va trebui să primească încă 4.646 de refugiaţi,
cei mai mulţi urmând a fi preluaţi din Ungaria, astfel încât, coroborat cu cifrele
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din mai, va ajunge la un număr total de 6.351 de imigranţi @ Sorin Oprescu
este coleg în celula  arestului Central al Poliţiei Capitalei cu Mohammad
Munaf, condamnat  în cazul răpirii jurnaliştilor în Irak, şi cu interlopul Sile
Cămătaru. @ Şeful Direcţiei Antifraudă din ANAF a fost pus sub acuzare de
procurori anticorupţie. Romeo Nicolae este suspectat de trafic de influenţă. În
2010, ar fi cerut 5.000 de euro pentru a interveni la colegii săi, în favoarea unei
firme. Societatea a cerut şi a obţinut reducerea taxelor datorate statului @ Alina
Bica este un infractor perseverent. O spun judecătorii instanţei supreme, în
motivarea deciziei prin care au emis al treilea mandat de arestare pe numele
său @ FIGHTER GIRL Simona! Halep a facut un  meci magistral la US Open,
unde a învins-o, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4, pe Victoria Azarenka din Belarus.
“Cel mai tare meci de până acum de la US Open”, o spun chiar adversarele
@ Simona Creţu, consilier în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ex-
plică de ce a fost arestat Sorin Oprescu. De vină este legea atracţiei universale!
Creţu spune că şi-a dorit foarte mult ca Oprescu să fie anchetat de DNA, a scris
pe hârtie acest lucru, iar în final s-a întâmplat. Însă, ca să funcţioneze, trebuia
să fi plantat 168.000 de copaci, ca dumneaei @Vicepreşedintele ANAF Romeo
Nicolae a fost pus sub control judiciar pe o durată de 60 zile. De la data de 9
septembrie până la data de 7 noiembrie @Sorin Oprescu a primit cei 25.000
euro de la Bogdan Popa ca mită şi nu cu titlu de “împrumut”, se arată în mo-
tivarea reţinerii sale @ Viceprşedintele ANAF, Romeo Nicolae, pus sub control
judiciar, şi-a înaintat demisia din funcţie premierului Victor Ponta. Totodata,
el îl asigură pe şeful Guvernului de neimplicarea sa în săvârsirea de fapte pe-
nale @ Livia Stanciu a spus în faţa instanţei că Mariana Rarinca i-a declarat
că directorul Antena 3, Mihai Gâdea, i-ar fi promis sume mari de bani pentru
a-i da informaţii compromiţătoare despre ea @ Robert Negoiţă a fost ales în
unanimitate la şefia PSD Bucureşti. Era singurul candidat @ ANI a găsit un
cont cu aproape 780.000 de euro în Israel, pe numele lui Radu Mazăre @ Ma-
gistraţii ÎCCJ au redeschis dosarelor foştilor miniştri ai Educaţiei, Ecaterina
Andronescu şi Alexandru Athanasiu. Este vorba despre un dosar în care sunt
vizate infracţiuni de abuz în serviciu şi achiziţii publice în perioada în care
erau miniştri @ Mariana Rarinca a fost condamnată la trei ani cu suspendare,
magistraţii Curţii de Apel revenind la condamnarea pe fond în acest dosar, după
ce femeia a primit o decizie de achitare, în luna mai a acestui an @ Fosta şefă
a DIICOT Alina Bica şi fostul şef al ANAF Şerban Pop rămân în arest, în
dosarul în care sunt acuzaţi de luare de mită, respectiv complicitate la dare de
mită, pentru soluţionarea favorabilă a unui dosar al lui Horia Simu, a decis de-
finitiv instanţa supremă @Simona Halep a ratat calificarea în a doua finală de
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Grand Slam din carieră, după ce a fost învinsă lejer, în mai puţin de o oră, de
italianca Flavia Pennetta @ Măsură surprinzătoare în Codul fiscal: la anul, se
ieftinesc băuturile alcoolice. Noul Cod fiscal, publicat în Monitorul Oficial,
prevede o scădere de 30% a accizelor aplicate alcoolului etilic, folosit la toate
băuturile tari  @ Vasile Cepoi, fost ministru al Sănătăţii şi fost preşedinte al
Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, a fost numit în funcţia de preşe-
dinte al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, pentru
un mandat de cinci ani.

Săptămâna 37
(14 - 20 septembrie 2015)

@ Trei milioane de elevi au început şcoala. Nu toate şcolile sunt, însă,
pregătite. 25% din şcolile din România nici nu ar trebui să funcţioneze, spun
oficialii din Ministerul Educaţiei @ Iohannis a cerut, la debutul unui nou an
şcolar, o altă strategie pentru învăţământul românesc. Şi, deşi jumătate din cei
care au terminat liceul nu au luat BAC-ul şi nici piaţa muncii nu le oferă mai
nimic, preşedintele a venit şi cu o veste bună: avem cei mai fericiţi elevi

Resurse umane
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@ Gheorghe Ciuhandu, fostul primar al municipiului Timişoara, este urmărit
penal alături de Ioan Cojocari, secretar al Consiliului Local Timişoara, pentru
abuz în serviciu în dosarul finanţării Clubului de fotbal Poli Timişoara. A fost
reţinut şi un prejudiciu de 27,1 milioane lei @ Fostul şef al Serviciului Judeţean
Anticorupţie Prahova din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, Constantin
Ispas, şi ofiţerul de poliţie judiciară Emanuel Saghel, şef serviciu în cadrul
Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, rămân în arest pre-
ventiv, în dosarul în care aceştia sunt acuzaţi de fapte de corupţie @  Preşed-
intele PRM, Vadim Tudor, a trecut în nefiinţă la doar 65 de ani, în urma unui
infarct. Deşi familia a cerut ca trupul neînsufleţit să fie depus la Senat, parla-
mentarii nu au fost de acord, pe motiv că “nu a avut calitatea morală”. Însă,
are calitatea morală să fie înmormântat cu onoruri militare @ Curtea de Apel
Bucureşti a stabilit ca primarul Sorin Oprescu să fie cercetat în arest preventiv.
Prefectul Capitalei, Paul Nicolae Petrovan, a semnat ordinul de suspendare a
edilului @Niciunul dintre cei doi viceprimari nu a dorit să -şi asume interimatul
la primăria Capitalei. Ba mai mult, Cornel Pieptea, de la PNL, şi-a dat demisia
din funcţia de viceprimar @ Ungaria vrea gard anti-migranţi la graniţa cu
România, pentru a face faţă unei eventuale schimbări a rutei folosite de refu-
giaţi @ UNPR preia primăria Capitalei.  Marin Ştefănel Dan, de la UNPR, fost
PP-DD, îi va ţine locul lui Sorin Oprescu @ Gabriel Oprea respinge acuzaţiile
de plagiat apărute în spaţiul public, calificându-le drept o tentativă de a i se
pune „puţină piedică” @ A fost făcut primul pas pentru demiterea lui Tănase
de la TVR. Comisiile de cultură au respins raportul de activitate, iar plenul re-
unit se va pronunţa săptămâna viitoare @ “O să candidăm singuri, dar nu pot
să anunţ public acum”, încearcă liderul UNPR Gabriel Oprea să ne lămurească
@ Fostul senator Ilie Sârbu a primit girul parlamentarilor pentru un post la
Curtea de Conturi. Socrul premierului, retras din politică la sfârşitul lunii au-
gust, va deveni vicepreşedinte al Autorităţii de Audit din cadrul Curţii de Con-
turi @ Primarul din comuna Tuzla, judeţul Constanţa, a stabilit un record greu
de egalat. Acesta a fost arestat de DNA pentru delapidare, la 30 de minute după
ce fusese numit în funcţie. Este, probabil, cel mai scurt mandat din istoria
României   @ Angajaţii români sunt din ce în ce mai scumpi. Letonia, România
şi Bulgaria au înregistrat cea mai mare creştere a costului total al forţei de
muncă din rândul statelor membre ale UE, în trimestrul II 2015  @ România
este la un pas să asiste la scena în care prim-ministrul în funcţie apare în faţa
instanţei de judecată, ca inculpat. Ponta a fost trimis în judecată în dosarul
privind contractele de consultanţă de la Turceni şi Rovinari, în care este incul-
pat alături de fostul ministru şi coleg de partid, Dan Şova @ Primarul suspendat
al Capitalei plătea taxă de protecţie la Curtea de Conturi. Cel puţin aşa reiese
din noile stenograme apărute în spaţiul public  @Noul ambasador al SUA la
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Bucureşti, Hans G. Klemm, a depus jurământul. Una dintre priorităţile man-
datului său este “oferirea de asistenţă” în combaterea corupţiei din România
@ Opoziţia critică dur guvernarea Victor Ponta. Pe de altă parte, FMI vine şi
ne spune că România are potenţialul de a deveni o economie europeană de top.
În trei ani, România poate întrece Cehia, Grecia şi Portugalia dacă economia
va continua să crească la fel ca în ultimii doi ani @ Ponta scrie pe Facebook
că “(….) singura problemă a ţării este obsesia unui procuror total neprofesionist
în a se afirma în carieră inventând şi imaginând fapte şi situaţii neadevărate
din urmă cu 10 ani!” @ Oamenii de afaceri Ioan şi Viorel Micula, patronii
European Drinks, au pus poprire pe fondurile ROMATSA, în încercarea de a
recupera o datorie de milioane de euro @ DNA îl reclamă pe Victor Ponta la
Inspecţia Judiciară pentru “afirmaţii denigratoare” @ Presiune mare pe justiţie:
un judecător din completul care judecă dosarul lui Ponta, s-a restras pe motiv
de incompatibilitate! @ Personal, Dragnea îl susţine în continuare pe Ponta!
@ Îl susţine şi Oprea, dar dacă i s-ar propune, crede că ar fi potrivit pen-
tru funcţia de premier @ Deocamdată însă, nimeni nu-i propune aşa ceva, ba
Dragnea atenţionează că viitorul guvern nu poate avea alt premier decât unul
dat de PSD @ Liberalii îşi încearcă norocul cu o moţiune de cenzură. Dacă nu
ţine, vor încerca să-l sensibilizeze pe “omul de cuvânt” pentru a face ceva în
interesul naţional: să lase PSD-ul şi să se alăture, cu oastea sa de strînsură,
“marelui PNL” @ Nişte consideraţii mai acide făcute de Ponta pe facebook la
adresa junelui procuror Uncheşelu, care încearcă să-şi facă un nume pe
spinarea lui, i-a revoltat pe procurorii DNA. 80 dintre aceştia au făcut recla-
maţie la CSM cum că s-a adus o nouă atingere justiţiei. Deşi ei numai justiţie
nu sunt! @ Ungurii au găsit prilejul să i-o tragă lui Ponta. La afirmaţiile aces-
tuia că sârma ghimpată nu e un semn de europenism, ministrul ungar de
Externe i-a zis-o ca-n bancul cu negri: uite cine vorbeşte, unul care e inculpat!
@ Iohannis mai trece odată oceanul, de data asta în interes de serviciu (a mai
fost odată la Miami, în vizită la nişte amici) pentru a participa la sesiunea ONU,
prilej cu care se va întâlni doar cu Joe Biden, pentru că Obama e prea ocupat
@ Totuşi, preşedintele american şi-a făcut timp să primească scrisorile de
acreditare ale lui Maior şi să se fotografieze cu toată familia acestuia @ Becali
e dezamăgit de viaţa publică şi vrea să se retragă. Mai ales după reacţiile stâr-
nite de declaraţia lui cum că n-are de gând să hrănească câinii lui Vadim, chiar
dacă acesta l-a scos din puşcărie făcându-l europarlamentar @ Candidatura lui
Daniel Savu la preşedinţia PSD este tratată de Dragnea ca o glumă! @ Doamna
Podgoreanu, soţia secretarului de stat de la Externe cu acelaşi nume a fost nu-
mită ambasador în Argentina şi Paraguay. Vedeţi vreo incompatibilitate în ches-
tia asta? @ Hotărâţi să-şi scoată banii câştigaţi în procesul de la New York cu
statul român, fraţii “chimişti” Micula au pus poprire pe fondurile ROMATSA.
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Au ghicit unde sunt bani mulţi! @ Mădălin Voicu a renunţat la numirea sa ca
viceconsul la Bonn (l-au lucrat nişte colegi), dar la TVR ar merge doar dacă
se desfiinţează şi dau toţi cei de acolo examen de re-angajare @ Bancul zilei:
cică neamţu’, ca să-i descurajeze pe migranţi, ar fi pus afişe la intrarea în Ger-
mania pe care au scris: “Bine aţi venit în România!” @ Noi luăm însă în serios
chestia cu migranţii. Dovadă – inflexibilul nostru preşedinte, după ce a declarat
ritos că nu vom primi decât 1.700 de imigranţi, a înmuiat-o, după nişte con-
vorbiri cu oficiali ai ambasadei americane şi a admis că cifra ar putea urca
puţin, până la vreo 7.000! @ Şi un alt banc: doi afgani care au reuşit după
multe peripeţii să pună piciorul dincolo de graniţă, ar fi izbucnit în plâns aflând
că au ajuns în România! Şi nu de bucurie… @ Predoiu crede că a dat lovitura
afirmând că guvernul PSD nu are nici o legătură cu interesul naţional. Vezi
bine, Oprea n-ar mai trebui să se afle acolo, ci la cei care au legătură @ Trei
militari români aflaţi în Afganistan au fost răniţi uşor de explozia unei maşini-
capcană @ Dacă pe vremuri “lumina venea de la răsărit”, acum vine dinspre
Nord, de la ambasada americană, care s-a grăbit să dea un comunicat care să
îmbărbăteze “instituţiile statului de drept” (adică DNA şi ICCJ) să-şi “des-
făşoare activitatea independent” şi să nu se lase impresionate de pretenţiile de
nevinovăţie ale lui Ponta. Vinovăţia sa a fost deja stabilită de cine trebuie… 

Vizi tă of ic ia lă
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Săptămâna 38
(21 - 27 septembrie 2015)

@ Dacă anul trecut partidul i-a făcut cadou lui Ponta de ziua lui o lansare
faraonică în campania pentru preşedinţie, anul ăsta ştacheta a coborât la nivelul
de a avea sau nu încredere în el, în continuare, păstrându-i calitatea de premier.
Partidul are, aşa încât aşteptările lui Iohannis privind demisia sa mai au de…
aşteptat @ Şi ca să dovedească faptul că stă ferm la “butoane”, Ponta a orga-
nizat şedinţa comună de guvern cu colegii basarabeni, la Neptun @ Primul ter-
men de judecată în procesul său cu… procurorul Uncheşelu a fost unul de
uzură. Procesul propriu-zis va începe în 23 octombrie @ Stelian Tănase afirmă
că tot scandalul din TVR care a culminat cu respingerea raportului de activitate
şi cu demiterea conducerii ar fi fost regizat de Gabriel Oprea, ca răspuns la re-
fuzul său de a scoate de pe post o ştire referitoare la plagiatul lucrării de doc-
torat @ Dacă tot vorbim de intelectuali să nu o uităm pe doamna
europarlamentar Grapini, care tocmai a primit, de la o universitate tehnică o
diplomă de excelenţă pentru… promovarea limbii române! @ Doar-doar s-or
rătăci şi pe la noi nişte refugiaţi, sub comanda generalului Oprea s-a amenajat
o tabără  la graniţa cu Serbia – 50 de corturi, la 300 de metri de frontieră – să
nu obosească refugiaţii @ Cornel Nistorescu lansează o ipoteză şocantă: Klaus
Iohannis ar fi ofiţer acoperit, pe filiera socrului său, fost şef la Securitatea din
Sibiu @ Social-democraţii au decis: congresul PSD va avea loc pe 8 octombrie.
Până atunci se judecă şi recursul lui Dragnea şi cine ştie… @ Poate că devine
chiar premier, dacă e achitat. În orice caz, nu are de gând să lase sarcina asta
pe capul lui Oprea, oricât ar dori acesta să se sacrifice @ Liberalii lucrează de
zor la… eşecul moţiunii lor de cenzură: un premier trimis în judecată compro-
mite o naţiune întreagă! Ei, şi? @ Nici Şova nu vede vreun motiv pentru care
Ponta ar trebui să-şi dea demisia @ Ţelul noului ambasador american Hans
Klemm este să consolideze parteneriatul pentru securitate. Cu “securitatea”
chiar că a nimerit-o, numai că acum se numeşte altfel @ Tăriceanu e jignit de
suspiciunile că ar discuta cu Opoziţia: cum adică, să trădez? Trădare, coane
Căline, dar s-o ştim şi noi! @ Mai ales că Alina Gorghiu tocmai a recunoscut,
cu onestitate, că a fost cel mai bun preşedinte al PNL. De ce n-ar fi din nou?
@ Ca să arate că partidul e unit, Dragnea dă de veste că CExN a votat pentru
respingerea moţiunii de cenzură. Culmea ar fi fost să o accepte! @ Ponta jus-
tifică schimbul său de replici cu Budapesta pe motiv că vrea să conducă ţara
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de la Bucureşti şi nu din capitala ţării cu sârmă ghimpată la frontieră
@ Oprescu a recunoscut că a primit repetate avertismente că va fi arestat, de
la Realitatea TV. Nu în emisiuni, ci în convorbiri discrete cu Guşă şi Bogdan
@ Oprea, cel care se ţine de cuvânt, afirmă răspicat: sprijinim Coaliţia,
Guvernul din care facem parte! Ca să nu iasă (iar) vorbe! @ Au crescut efec-
tivele de bovine! - ne semnalează, cu entuziasm, INS-ul. Cu 0,4% @ Dragnea
nu-l vrea şi pace pe Oprea premier. Şi o spune în gura mare! @ La Consiliul
JAI s-a votat “cu o largă majoritate”, în favoarea cotelor de refugiaţi. Geaba
s-a încontrat Oprea, pe baza misiunii primite de la preşedinte şi premier @ În-
cepe hărmălaia în PSD: Robert Negoiţă şi-a anunţat candidatura la şefia PSD.
El îşi motivează decizia pe faptul că Ponta e inculpat, iar Dragnea condamnat
@ S-a trezit ambiţia în procurorii DNA, care după ce au cumpănit bine lu-
crurile, au ajuns la concluzia că pedeapsa primită de Dragnea e una simbolică
şi că recursul ar trebui să o corecteze @ Oprescu a intrat pe mâna unui judecă-
tor dedicat: Camelia Bogdan, cea promovată de Livia Stanciu pentru a-l
“lichida” pe Voiculescu @ Femeie cu experienţă în materie, Elena Udrea nu
crede că Oprescu va rezista în arest @ Mai mult de jumătate dintre români
(56,2%) cred că ţara noastră nu ar trebui să primească refugiaţi @ România,
Ungaria, Cehia şi Slovacia au votat împotriva “cotelor” de imigranţi. Cu toate
acestea, noi va trebui să primim vreo 6.000 dintre aceştia, deşi n-avem locuri
decât pentru 1.700 @ După Roberta Anastase, un alt politician – Ovidiu
Raeţchi – vine cu ideea trăsnită de a dărâma zidul Palatului Parlamentului,
când suficient ar fi să aibă porţile deschise! @ Ponta crede că România este o
ţară care poate sprijini financiar Moldova. Cu condiţia, desigur, ca alţii să ne
sprijine şi pe noi… @ Cu toate acestea vom acorda Moldovei un împrumut de
150 milioane de euro. Cu speranţa că îi vom putea primi, odată şi odată, înapoi
@ Cererea de eliberare condiţionată depusă de Ioan Niculae a fost respinsă, în
ciuda faptului că a scris câteva cărţi în acest scop @ Legea Big Brother a trecut
de Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor @ În timpul şedinţei comune a exe-
cutivelor român şi basarabean, de la Neptun, unioniştii de peste Prut au orga-
nizat o manifestaţie de protest @ Tăriceanu i-a spus ambasadorului american,
cu prilejul întâlnirii de la Senat, că se contează pe sprijinul său pentru a atrage
investiţii suplimentare americane. Mai ales că de o bună perioadă americanii
nu mai investesc decât în SRI şi DNA. Pardon, şi în ÎCCJ! @ Hârjoaneală la
nivel înalt: Johannis promite că Ponta nu va vedea Bruxelles-ul, în timp ce
acesta îi reproşează că se duce degeaba pentru că nu se pricepe la ce se discută
acolo @ Liberalii sunt oripilaţi! Ambasadorul Klemm al Statelor Unite s-a dus
la Palatul Victoria şi a dat mâna (oroare?!) cu inculpatul Ponta. Nici nu i-a
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păsat că acesta e trimis în judecată şi că PNL a introdus o moţiune de cenzură
în care deplânge soarta ţării @ Bomba zilei: plenul reunit al Parlamentului a
dezbătut raportul de activitate al TVR şi a respins odată cu el şi conducerea,
compusă din PDG-ul Stelian Tănase şi Consiliul politic de administraţie. Cu
totul surprinzător, directorul general interimar pentru şase luni va fi şefa de la
Programe, Irina Radu, o favorită de-a pesediştilor @ Dragnea face observaţia
de bun simţ: în maxim o lună şi jumătate situaţia delicată a TVR va trebui re-
zolvată pentru că insolvenţa bate la uşă. Tot Dragnea spune că conducerea pos-
tului public ar trebui asigurată de un preşedinte şi de un director general –
manager @ Cifra migranţilor pe care ar trebui să-i primim fluctuează, ultima
variantă, de dinaintea plecării lui Iohannis la Bruxelles ar fi de vreo 4.000 de
capete @ Cine s-a găsit să acuze România de lipsă de solidaritate? Tocmai
comisarul european Corina Creţu! Care, evident, este mai europeană decât
română @ Ponta s-a declarat de-a dreptul fericit de faptul că după trei ani avem,
în sfârşit, un ambasador american. Ne cam săturasem de însărcinaţii cu afaceri
care mişunau prin “instituţiile de forţă”, dând indicaţii preţioase @ Premierul
a fost decepţionat de atitudinea prietenului său, Robert Negoiţă: “I-am zis că
e riscant să zică de mine şi de Liviu (că suntem condamnat şi cercetat), mâine
poate fi şi el în aceeaşi situaţie”… @ Vrabia mălai visează! Iohannis:“Ar fi un
rezultat bun să treacă moţiunea!“ @ Tăriceanu e obsedat de infiltrarea servi-
ciilor de informaţii în rândul magistraţilor @ România a fost, din nou, con-
damnată la CEDO din cauza condiţiilor din închisori şi va trebui să plătească
peste un milion de euro @ Odată cu creşterea alocaţiei de migranţi, Iohannis
s-a întors de la Bruxelles şi cu o altă bucurie: vom contribui şi cu 300.000 euro
la Programul Alimenar Mondial pentru Refugiaţi! @ Robert Negoiţă s-a
răzgândit, după ce a cugetat mai bine la ce i-a transmis Ponta: nu mai
candidează la preşedinţia PSD. Ba, mai mult, îl susţine pe… “condamnatul”
Dragnea @ DNA a făcut percheziţii şi la Apa Nova @ În legătură cu acelaşi
dosar, s-au mai efectuat percheziţii şi la Primăria Capitalei şi primăria Sectoru-
lui 1 @ Gabriela Firea a acceptat medierea în dosarul cu Băsescu @ Un sondaj
INSCOP indică pentru prima dată faptul că UNPR ar putea depăşi pragul elec-
toral candidând singur @ După părerea lui Geoană, congresul PSD este o farsă.
Pe vremea lui farsele erau cu totul altfel… @ Ambasadorul american a vizi-
tat-o şi el pe Livia Stanciu, preşedinta Înaltei Curţi, asigurând-o de sprijinul
său pentru “puternicile instituţii judiciare”. Nu se ştie dacă a felicitat-o şi pentru
onoarea reperată de DNA în procesul cu Mariana Rarinca @ Gică Popescu a
primit aviz de eliberare condiţionată din închisoare @ PPDD-istul (pe când
mai exista partidul), Daniel Fenechiu s-ar vrea primar general @ Şi senatorul
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Şerban Nicolae şi-a restras, pe facebook, candidatura la preşedinţia PSD,
acuzând actuala conducere de “vicierea” procedurilor @ Naiv, Ponta se întrea-
bă dacă nu cumva Iohannis a făcut presiuni ca să fie trimis în judecată. Date
fiind bunele relaţii cu Livia Stanciu, cea care i-a amânat preşedintelui procesul
de incompatibilitate până după ce a fost ales… @ Iată o dovadă că în Uniunea
Europeană există şi alte probleme decât cea a migranţilor: autorităţile de la
Bruxelles au depus plângere împotriva Maltei pe motiv că practică prinderea
în plasă a cintezoilor! @ La Alexandria, Dragnea a primit mandatul regula-
mentar de a candida la preşedinţia partidului. N-a contat că a avut pantofii de-
scleiaţi de era să rămână cu degetele pe dinafară @ Îmbărbătat de acest succes
(parţial) se prezintă cu mai multă încredere la termenul recursului făcut îm-
potriva sentinţei de condamnare în dosarul Referendumului @ Îmi asum riscul
– a spus el, deşi riscul cel mai mare este al partidului, care se poate trezi, după
un premier inculpat şi cu un preşedinte condamnat. Adică fără… preşedinte
@ De la Bruxelles, Iohannis a luat-o direct spre New York, însoţit – bineînţeles
– de doamna Carmen. La sesiunea aniversară a ONU, a avut prilejul să se în-
tâlnească cu şefii de stat disponibili, între care nu s-a aflat Obama. S-a aflat
însă preşedintele chinez care se întreabă, probabil, de ce românii nu reuşesc să
treacă de la vorbe la fapte… @ Consilierul Leonard Orban încearcă să-l scuze
pe preşedinte care de la o viguroasă opoziţie, a trecut calm la o resemnată ac-
ceptare a “cotei” de migranţi. Zice Orban: România a susţinut nu cifra (1.785)
ci principiul fundamental! @ Kovesi ne ţine în suspans: abia la finele manda-
tului său la DNA ne va anunţa dacă doreşte să continue. Nu-şi pune, desigur,
problema, că s-ar putea să nu mai fie dorită… @ Oprea protestează moale la
acuzaţiile lui Tănase, că ar fi intervenit să nu se transmită pe TVR acuzaţiile
de plagiat. “Nu l-am căutat pe dl Tănase, dar am vorbit cu dânsul!” @ Adrian
Năstase a fost reconfirmat în funcţia de preşedinte al Fundaţiei Titulescu
@ Mişu Negriţoiu a fost numit în funcţia de preşedinte al Comitetului pentru
Analize Economice în cadrul ESMA – organizaţie a Sistemului European de
Supraveghere Financiară @ Scandal cu “acoperiţi” la APA NOVA: compania
avea propriul său serviciu secret! @ A trebuit să intervină Avocatul Poporului
(era să zicem “al Diavolului”) Ciorbea, pentru ca Oprescu să poată fi consultat
într-un spital şi nu în arest @ Arestul despre care chiar Alina Bica (cea care a
trimis acolo nu puţini cercetaţi) spune că este mai rău decât puşcăria propriu-
zisă. Asta, probabil, pentru ca inculpaţii să aştepte cu nerăbdare să fie con-
damnaţi @ Procurorii au aflat ce ştia toată lumea: că în consiliul general
voturile se dau pe şpăgi şi că omul care le controla era liberalul Vlad Moisescu
@ Ponta visează frumos: obiectivul de un milion de locuri de muncă până în
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2020 va fi îndeplinit! Cu… migranţii, nu? @ De Ziua Simonei Halep, Irina
Begu a câştigat turneul de la Seul şi 100.000 dolari! @ O veste bună pentru
datornici: băncile nu vor mai putea să-i execute fără să se judece! @ Nu mai
avem acord cu FMI-ul! Ce facem? Altul! @ Iliescu a făcut observaţia că
prevederea ca noul preşedinte să fie votat de toţi membrii de partid este destul
de dificilă. A vrut şi Ceauşescu, dar n-a reuşit @ Iar Dragnea replică cum că el
l-a cunoscut prea puţin pe Ceauşescu. Spre deosebire de… @ România a devenit
campioană europeană la minifotbal! Poate că ar trebui să ne lăsăm de fotbalul
“mare”, unde suntem mai puţin talentaţi… @ Simpozionul organizat de Tăriceanu
pe tema democraţiei şi a rolului justiţiei a fost boicotat de CSM şi ÎCCJ. Tema
era prea delicată… @ Senzaţie: prima vizită regală în Găgăuzia!

Omul potr iv i t

Aflați odată cu noi!
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Săptămâna 39
(28 septembrie - 04 octombrie 2015)

@ Judecarea recursului în dosarul “Referendumul” a fost amânată cu două
luni. Suficient pentru ca Dragnea să devină preşedinte şi să aibă o altă prestanţă
în faţa instanţei @ Ministrul Cazanciuc speră ca până la sfârşitul anului să
avem funcţională agenţia de recuperare a prejudiciilor provenite din infracţiuni,
de care se tot plânge Codruţa Kovesi @ Realizatorul serialului Wild Carpathia,
Charlie Ottey a rămas fără bani pentru realizarea celui de-al patrulea episod al
serialului de prezentare a miracolului transilvan. Senatul a găzduit o conferinţă
de presă de la care se aşteaptă găsirea de sponsori @ Ponta iese din când în
când şi mai găseşte un motiv de mândrie pentru guvernarea sa: România are a
patra cea mai mică datorie ca pondere din PIB din UE 28 @ O veste proastă
pentru proprietarii de locuinţe: în 2016 vor plăti impozite de până la 13 ori mai
mari @ Liberalii au hotărât să-şi sprijine moţiunea de cenzură printr-o mani-
festaţie de protest în faţa Parlamentului @ Ponta caracterizează moţiunea de
cenzură ca pe “ifosele şi visele de ajungere rapidă la putere a pedeliştilor reşa-
paţi” @ Tot el a ajuns la concluzia că Dragnea a reuşit să-l convingă şi, ca ur-
mare, îl va vota. Mai ales că Rovana Plumb nu mai candidează @ Legea
salarizării bugetare va fi gata în octombrie @ Liberalii Dan Motreanu şi George
Scutaru au fost trimişi în judecată pentru luare de mită @ UDMR votează moţi-
unea, dar nu de dragul liberalilor, ci împotriva “sistemului Ponta”! @ Şi a fost
ziua moţiunii liberale! Dintre cei 20.000 de manifestanţi anunţaţi, doar vreo
2.000 au înfruntat ploaia pentru a susţine, în parcul Izvor, demersul liberal.
Aşa cum era de aşteptat, în sală, după tradiţionalul schimb de amabilităţi (în
registrul “ba pe-a mamei dvs.) a urmat votul. Doar 70 de “da”-uri au lipsit pen-
tru a-l arunca în aer pe Ponta. De bucurie, Gorghiu şi Blaga nici n-au mai
coborât în mijlocul protestatarilor. N-aveau ce să le spună… @ Preşedintele
Iohannis a aflat vestea la Washington, unde tocmai fusese primit de preşedinte.
Pardon: de vicepreşedinte. Obama era ocupat cu Putin @ Comentatorii au ob-
servat micul defect al textului moţiunii: se referea la o  persoană, nu la Guvern,
şi viza o chestiune care n-avea nici o legătură cu guvernarea. Asta da, origi-
nalitate! @ Rămâne pe data viitoare – şi-au spus moţionarii, care mai au de
aşteptat până după Anul Nou ca să o ia de la capăt. A cincea oară @ “Suntem
prezenţi, dar nu votăm!” – a fost deviza pesediştilor @ Un nou sondaj INSCOP
arată că armata, jandarmeria şi biserica rămân în topul încrederii @ Concluzia



176 /  AMOS News

lui Ponta, după moţiune: Nu există alternativă azi la actuala guvernare! Şi –
implicit – nici la actualul premier?! @ Liviu Pop constată cu satisfacţie că, în
sfârşit, numărul angajaţilor l-a depăşit pe cel al pensionarilor @ Deşi – zice
premierul – nu avem nevoie de nici un dolar împrumutat de la FMI, guvernul
se gândeşte, totuşi, la un nou acord. Despre care se va discuta cu reprezentanţii
partidului @ Colegii medici i-au făcut o surpriză neplăcută lui Oprescu: l-au
declarat apt pentru arest! @ Grav! Inspecţia Judiciară a constatat că Ponta a
afectat reputaţia profesională a procurorului Uncheşelu! Care reputaţie? Junele
procuror abia cu acest prilej încearcă să-şi facă una… @ S-a dumirit şi CSM
ce e cu Alina Bica şi a suspendat-o din funcţia de procuror! @ Decizie radicală
a liberalilor: intră în grevă japoneză şi nu vor mai sta la aceeaşi masă cu
reprezentanţii partidelor coaliţiei. Vor sta în banca (şi la masa) lor! @ Ultima
sarcină pe care Dragnea i-a trasat-o lui Ponta: să prezinte partidelor o analiză
despre necesitatea unui nou acord cu FMI! @ Udrea se erijează în purtătoare
de cuvânt a locatarilor din “Beciul domnesc”: propune o dezbatere în Parlament
cu privire la drepturile persoanelor aflate în detenţie! @ Până la urmă, Ioahnnis
s-a întâlnit şi cu Obama, la recepţia oferită de acesta, unde s-a şi fotografiat cu
prima familie. Evident, alături de doamna Carmen @ Dragnea a rămas de unul
singur în competiţia pentru preşedinţia partidului! Comisia electorală a invali-
dat candidaturile lui Savu şi Şerban, care nu aveau dosare complete @ Primarul
general interimar, uneperistul Ştefănel Marin a început să-i dea afară pe direc-
torii lui Oprescu: cei de la Monumente, Audit şi Spitale. Posturile se vor ocupa
prin concurs @ DNA a luat în vizor Loteria Naţională. Era luată, de fapt, mai
demult, dar nu se găseau nişte documente mai confidenţiale. Procurorii le caută
la Ministerul Finanţelor, de unde au luat nişte pachete cu documente @ Iohannis
vede mai departe decât Băsescu. Tocmai a participat la o reuniune a liderilor
din ţările zonei Marii Adriatice, Baltice şi Neagră @ La New York, Ioahnnis a
luat cu el de două ori mai mulţi ofiţeri SPP decât deobicei @ În august, rata
şomajului a fost de 6,8%. La fel ca în 2014 @ Un nou sondaj INSCOP arată
că Iohannis continuă să se afle în topul încrederii, dar pe un trend descendent,
în timp ce Ponta şi Dragnea sunt în creştere @ BNR menţine dobânda de
politică monetară la minimul istoric de 1,75% pe an @ Avocaţii dau de veste
că starea de sănătate a lui Oprescu s-a înrăutăţit din nou @  ANAF a scos la
vânzare sediile GRIVCO şi ANTENA în contul sechestrului pus pe averea lui
Dan Voiculescu @ Alertă în TVR: un “grup de interese” ar pregăti insolvenţa
instituţiei şi numirea lui Remus Borza ca administrator @ Simona Halep nu e
în mână: în turul 3 la Wuhan, în China, a pierdut după ce conducea în setul de-
cisiv cu 5-1! E o performanţă şi asta @ Isărescu crede că un nou acord cu FMI
este util @ Cele 3.000 de cadre didactice care nu şi-au dat doctoratul au la dis-
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poziţie un răgaz de un an ca să-şi rezolve problemele legate de rămânerea lor
în învăţământul superior @ Isărescu dă de veste că ţinta 2019 pentru aderare
la euro nu mai este fezabilă @ Scandalul testelor a făcut ca firma Wolkswagen
să nu fie prezentă la actuala ediţie a Salonului Automobilului @ Circa 500 de
maşini cu softul buclucaş au fost oprite de la vânzare la dealerii români @ Au
apărut deja opinii potrivit cărora producătorul german n-ar fi făcut altceva decât
să speculeze o eroare a legislatorilor care n-au prevăzut decât că testarea se
face pe bancul de probă şi nu în mers. Or, motoarele  Diesel au reacţii diferite
în staţionare şi în mers, când intră în funcţiune turbina @ Se mai zvoneşte şi
că scandalul ar fi fost declanşat de concurenţa “electrică” ce ar urmări “lichi-
darea” motoarelor  Diesel @ Până şi Codruţa Kovesi e îngrijorată de numărul
mare de primari care continuă să cadă pradă tentaţiei mitei. Cazurile înregis-
trate nu numai că nu scad, sub impactul popularizării extreme, ba chiar cresc
@ Dacă pe teren e cam ghinionistă, în ultima vreme, în afara lui Simona Halep
e norocoasă: Serena Williams s-a retras din toate competiţiile care urmează,
deschizându-i drum campioanei noastre spre locul 1 în clasamentul ITP @ Ve-
ritabilă piază rea, Ionuţ Dumitru de la Consiliul Fiscal avertizează că creşterile
potenţiale de salarii pot duce deficitul la peste 4% @ Băsescu ameninţă din
nou că se înscrie în PMP. Pe 10 octombrie, fix! @ Bănicioiu are o variantă de
proiect privind vaccinările obligatorii la copii @ Ministrul Graţiela Gavrilescu
are o opinie justă: ne vom îndrepta împotriva Volkswagen pentru plata dife-
renţelor privind taxa de mediu @ Şefii tuturor Caselor de Sănătate au fost sus-
pendaţi, iar posturile vor fi scoase la concurs unde se pare că prioritate vor
avea oamenii lui Oprea, ca răsplată pentru ne-votul la moţiune @ RAR nu mai
eliberează cărţi de identitate pentru vehicule Volkswagen @ Un raport medical
îl creditează pe Sorin Oprescu cu nu mai puţin de 12 boli. Plus o stare general
proastă @ Fostul şef al CJ Botoşani, Florin Ţurcanu, a fost pus sub acuzare
pentru corupţie @ Nu doar VW a trişat la testele privind emisiile de noxe: ace-
laşi lucru l-au făcut şi Renault, Nissan, Hyundai, Citroen, Fiat şi Volvo. Cancer
generalizat! Favorizat de aproximaţiile din criteriile de verificare a emisiilor
de noxe. De care nu mai sunt vinovaţi producătorii @ DIICOT a fost sesizat
în legătură cu unele ilegalităţi ale vicepremierului Gabriel Oprea. Sesizarea se
referă la activităţi ale acestuia din perioadele în care deţinea funcţii oficiale
@ Sătul de politică şi de România, Crin Antonescu ar fi ales să-şi petreacă ul-
timii ani de viaţă la Bruxelles, unde va trăi din salariul de europarlamentar al
nevestei @ Maratonul internaţional a aruncat capitala în haos. Cei mai câştigaţi
au fost alergătorii kenieni, abonaţi la premiile tuturor maratoanelor din lume
@ Victor Ponta a făcut o vizită oficială în Iordania. El se plânge şi de rigorile
excesive ale acordării de vize, România fiind mai severă chiar decât
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Germania.În interesul Schengen-ului, bineînţeles! @ Unde nici în 2016 nu vom
ajunge, mai ales că preşedinţia va fi preluată de Olanda, cea mai îndârjită
opozantă @ Procurorul Papici, artizanul Dosarului Referendumului este cerce-
tat la rândul lui @ Pentru început într-un dosar de interceptări ilegale: şi-a spi-
onat nevasta montându-i un soft ilegal în telefon @ Ambasadorul german ne
sfătuieşte părinteşte să aşteptăm până când grupul Volkswagen va face ancheta
sa internă înainte de a lua vreo măsură. Vorbeşte chiar ca un agent al companiei
@ La Departamentul pentru Relatii Interetnice o şefă unguroaică a fost în-
locuită cu un tătar @ Elisabeta Samara a câştigat medalia de aur la Campi-
onatul European de tenis de masă de la Ekaterinburg @ Comisia Europeană
ne-a rambursat 483 milioane euro pentru POSDRU @ Simona Halep s-a retras
din turneul de la Beinjing, după ce a abandonat în primul tur din cauza unei
accidentări @ Dragnea linişteşte diaspora dând asigurări că la viitoarele alegeri
se vor organiza atâtea secţii de votare câte vor fi necesare.

Sancţ ionarea migran ț i lor
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Săptămâna 40
(05 - 11 octombrie 2015)

@ Ura! Avem şi noi sirienii noştri! Nu degeaba se pregăteşte vicepremierul
Oprea de atâta vreme. Patru persoane au fost găsite într-o gară de lângă Arad.
Fără acte, dar susţinând că sunt sirieni şi că au venit pe ruta Turcia-Serbia-
România. N-au plâns când au aflat că nu sunt în Germania @ Pilotul Paul
Andronic a devenit pentru a doua oară campion de viteză în coastă, pe traseul
de la Poiana Braşov. Este un continuator al performanţelor tatălui său, Horia
Andronic, şi el multiplu campion şi fondator al echipei AUTOTEHNICA
@ Ziua şi percheziţia DNA: de data aceasta la APIA Bucureşti şi Ilfov, locul
unde se învârt afaceri de milioane de euro cu bani destinaţi subvenţiilor agri-
cole. Ce e la Bucureşti şi Ilfov e în toată ţara, dar din păcate DNA nu are forţele
necesare pentru a acoperi tot teritoriul fărădelegilor financiare @ Ca profesor
la bază ce este, Iohannis a urat succes profesorilor şi studenţilor la început de
an şcolar @ Ministrul Constantin dezvăluie o manieră incorectă de-a libera-
lilor: Săpunaru a dat ordin majorităţii parlamentare din comisie să se abţină la
votul pentru refacerea irigaţiilor. Ce nevoie avem de ele? @ De la Externe
aflăm că nu mai puţin de 10.000 de români se află pe teritoriul Siriei. Să vezi
aglomeraţie când se vor refugia aceştia acasă @ Cu toată opoziţia procurorilor,
Gică Popescu va fi eliberat din puşcărie @ Corlăţean deschide balul audierilor
la DNA în dosarul alegerilor din diaspora @ ANAF a încasat în primele nouă
luni ale anului aproape 150 miliarde lei – cu 7,8% mai mult decât în 2014 –
adică peste 10 miliarde @ Comisia de Apărare din Senat vrea o nouă anchetă
referitoare la aşa-zisele “închisori CIA” din România, în legătură cu care ne
tot ceartă – fără dovezi – parlamentarii UE @ S-a descoperit o nouă lucrare de
doctorat plagiată sub îndrumarea lui Gabriel Oprea. Aceasta aparţine chestoru-
lui şef de poliţie Dumitru Pârvu, adjunct al Şefului Poliţiei Române @ Doctorul
Oprescu află abia marţi dacă va fi eliberat din arest @ Ponta nu rezistă să
nu-l “atingă” pe Iohannis: România a greşit că a votat alături de Ungaria şi
Slovacia la Consiliul JAI @ Prejudiciu de 26 milioane euro în dosarul APIA,
din bani europeni @ Nişte asociaţii şi instituţii s-au trezit abia acum, la aproape
un an, că trotuarele de pe Calea Victoriei au fost făcute fără aprobări legale
(când Oprescu nu le mai poate da riposta) @ Patru milioane de euro plăteşte
Ministerul Sănătăţii victimelor incendiului de la maternitatea Giuleşti. Dacă
nu plăteşte, ministerul va fi executat silit @ S-a pus sechestru asigurator pe
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bunuri ale ministerului, între care parcul auto @ Vinovaţii nu dispun de nici
un fel de bunuri – nici chiar managerul Bogdan Marinescu, a cărui avere constă
într-o garsonieră! @ Sorin Oprescu rămâne după gratii pentru că a fost surprins
comunicând prin semne cu şoferul său în duba poliţiei!!! @ Sistemul de 21
milioane de euro care ar fi trebuit să fluidizeze circulaţia în Capitală nu mai
funcţionează pentru că primăria a refuzat să prelungească contractul de mente-
nanţă! În aceste condiţii, consumul de combustibil creşte cu 40%! Şapte anga-
jaţi ai Centrului vin degeaba la serviciu, pentru că un cablu important, vital, a
fost secţionat în timpul unor lucrări şi nimeni nu s-a mai grăbit să-l repare.
80% din banii daţi pentru sistem au fost de la BERD! @ CSM a decis să nu-i
apere reputaţia judecătoarei Moldovan, cea care i-a eliberat pe violatorii de la
Vaslui @ Anghel Stanciu, promotorul legii pensiilor speciale, zice că nu se
gândeşte la el ci la cei care vor veni după cei de acum! @ Ca să-şi blindeze
propriile interese, parlamentarii vor să propună pensii speciale şi pentru aleşii
locali! @ Ponta a făcut o observaţie surprinzătoare: între el şi Iohannis ar exista
“un gen de neîncredere”. Măi, să fie?! @ Tot Ponta o demască pe Alina
Gorghiu că a avut contracte cu mai multe instituţii – între care AVAS şi BTT –
în calitate de avocat. La fel ca el! @ Uncheşelu, procurorul care-l anchetează
pe Ponta, ar reprezenta “independenţa justiţiei” – consideră CSM care i-a sărit
degrabă în apărare. Însăşi doamna Livia Stanciu, şefa ÎCCJ s-a pronunţat în
acest sens, zicând că premierul n-ar fi avut dreptul să folosească termenii din
postarea pe Facebook @ SRI şi-a prezentat raportul pe 2014 în care se afirmă
că există ameninţări teroriste împotriva României, dând-o exemplu pe românca
expulzată din Italia pentru propagandă jihadistă pe internet @ Chiliman a fost
trimis în judecată într-un nou dosar, pentru abuz în serviciu. Unul dintre ele…
@ Nicolăescu promite că liberalii vor vota împotriva proiectului de lege
privind pensiile speciale. Aceasta va trece, spre binele tuturor, dar PNL îşi va
menţine prestigiul nealterat @ În sfârşit, s-a găsit o funcţie pentru Ludovic
Orban: vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor @ Extinderea zonei Schengen
cu România şi Bulgaria nu figurează pe agenda reuniunii JAI. Nu e nici o sur-
priză. Ponta dădea asigurări că nici la anul nu vom avea mai multe şanse. Franţa
(cea mai vehementă), Germania, Olanda, Finlanda, Danemarca nu ne vor pen-
tru că – zic ei – n-am făcut progrese în domeniul justiţiei. Ce-are justiţia cu
frontierele, ei ştiu… @ Senatul a promovat un proiect prin care 51% din
carnea, legumele şi fructele din supermarketuri vor trebui să fie româneşti
@ Oprea a ajuns tocmai la Washington unde a semnat cu americanii un acord
care ne-ar putea facilita accesul în programul VisaWaiver @ Cei de la FMI
prevăd pentru România o creştere economică de 3,4% în acest an @ Curtea
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Constituţională dă o lovitură dură procurorilor: incriminarea conflictului de
interese în mediul privat încalcă dreptul la muncă! @ Monitorul Social a studiat
problema şi a constatat că România are una dintre cele mai scăzute rate de so-
licitare de azil din UE. E de bine sau de rău? @ Cu noaptea-n cap, Băsescu
s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 5 unde instanţa va decide redeschiderea
dosarului “şpăgii antiteroriste”, în urma reclamaţiei răposatului Vadim. “E o
palmă pentru România o astfel de acuzaţie” – zice ex-ul. Încă una. La câte a
luat în mandatele sale, ce mai contează… @ A murit avocata Paula Iacob, la
83 de ani. Gloria sa e legată de apărarea lui Nicu Ceauşescu, acuzat de genocid,
şi condamnat pentru posesie ilegală de armă. Tot ea l-a apărat pe câinele
Bosquito, care a omorât un japonez @ Patriarhul Daniel a mers cu trafaletul la
Cotroceni ca să sfinţească biserica din interiorul Palatului @ Poliţia s-a năpustit
asupra vrăjitoarelor din Prahova, din clanurile Zătreanu şi Mantu, acuzate de
multiple înşelăciuni – în special pe subiecte de sănătate @ Legea Dragnea
sancţionează defăimarea – inclusiv a partidelor, cu amenzi de până la 60.000
lei. A fost adoptată de Senat şi va trece la Camera Deputaţilor @ Centrul de
monitorizare a traficului nu mai funcţionează din cauza unui cablu. Pentru că
nu s-a preocupat de rezolvarea situaţiei, directoarea din Primăria Capitalei res-
ponsabilă cu Administraţia Străzilor, Alina Roman, şi-a dat demisia @ Dezin-
secţia şi deratizarea s-au dovedit mine de aur pentru responsabilii din câteva
primării care au încheiat contracte dubioase cu firma Coral Impex @ Loteria
Română a fost trecută din subordinea Ministerului Finanţelor în cea a Oficiului
pentru Jocuri de Noroc – cea care îi reglementează activitatea. Teodorovici
zice că e bine, chiar dacă seamănă a conflict de interese @ 500 milioane lei
ne-a costat seceta din acest an. Cu banii ăştia se puteau face irigaţii @ Terapia
fără interferon pentru hepatita C începe în luna noiembrie şi va costa o grămadă
de bani ministerul, odată cu introducerea sa în sistemul de compensare. Ca să
se urmărească dacă pacienţii urmează tratamentul, aceştia vor fi obligaţi să re-
turneze… cutiile goale!!! @ În legătură cu primirea migranţilor, stăm mai prost
decât credeam – recunoaşte Ponta. Din cauza lui Iohannis, evident. Poate şi a
lui Băsescu… @ Abia peste două săptămâni, judecătorii vor decide dacă se re-
deschide dosarul şpăgii din banii pentru răscumpărarea ziariştilor lui Băsescu,
în urma unei reclamaţii depuse de Vadim Tudor pe când era viu şi în putere
@ La Tribunal, Băsescu a fost păzit de vreo şase body-guarzi @ Tăriceanu
i-a scos pe senatori la un mic şi o bere, la Snagov @ Dl Ştefănel îşi arogă titlul
de primar general, fără “interimar”, ca să impresioneze lumea. Comunicatele
primăriei îl dau în fals drept primar… ales @ Fostul ministru al Agriculturii
din cabinetul-fantomă MRU - Stelian Fuia - a fost condamnat la patru ani în-
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chisoare pentru abuz în serviciu @ Fostul director APA NOVA, francezul
Bruno Rochi, a fost pus sub control judiciar @ A încetat din viaţă după o grea
suferinţă ing. Constantin Bratu, fost director ADP Sector 1 şi manager al unor
companii de drumuri @ Băsescu este din nou la Parchet, în urma unei recla-
maţii de… fals în declaraţii: a spus că-şi dă demisia în cinci minute dacă e sus-
pendat şi nu şi-a dat-o. Păi, la câte minciuni ne-a servit fostul prezident, ar
trebui să stea prin  puşcării şi dincolo de mormânt… @ 100.000 de maşini
Volkswagen au păcălit taxa de poluare prin celebrul soft. 30 milioane de euro
este paguba înregistrată de statul român. Ministerul Mediului intenţionează să
dea în judecată producătorul german pentru a recupera suma @ Angajatorii
din Spaţiul Economic European oferă românilor 1.687 locuri de muncă va-
cante. Surprinzător – cifra este aproape egală cu cea pe care am oferit-o noi
pentru refugiaţi! @ Record naţional într-un bloc din Capitală: datorii de 5 mili-
arde către furnizori! @ Discursul lui Iohannis de la festivitatea comemorării
Holocaustului a fost bruiat de un… elicopter! @ Eugen Nicolăescu, fost mi-
nistru al Sănătăţii, şi-ar fi plagiat şi el teza de doctorat. Nicolăescu zice că
nu- şi ameninţă cu judecata pe cei care l-au dat în vileag @ Potenţialul candidat
pentru Primăria Capitalei, Cristian Buşoi (cel pe care Băsescu l-a caracterizat
drept “nesemnificativ”) organizează o dezbatere pe tema RADET @ A încetat
din viaţă (s-a sinucis!) generalul Eugen Grigorescu, fost şef al Arhivei SRI.
Acesta a fost condamnat la trei ani închisoare în dosarul disidentului URSU,
pentru că ar fi pierdut jurnalul acestuia @ Ministrul Teodorovici constată fără
să clipească că o absorbţie de 80% a fondurilor europene înseamnă o pierdere
de 4 miliarde de euro pentru România. Dar până la 80% mai e cale lungă
@ Zgonea scrutează viitorul şi vede adoptarea Legii votului prin corespondenţă
cam prin februarie @ Guvernul va adopta o amnistie fiscală pentru persoane
fizice, care vor fi scutite de plata penalităţilor pentru întârziere la plata datori-
ilor către buget @ EUROSTAT constată că în România se înregistrează cea
mai mare scădere a preţurilor la locuinţe @ Mihai Vlasov şi fiica sa, Ingrid
sunt urmăriţi penal pentru modul în care au băgat mâna adânc în buzunarele
Camerei de Comerţ. Au produs un prejudiciu de 54 milioane lei la buget şi de
6 milioane la fondurile Camerei @ RADET se transformă în societate comer-
cială! Comitetul de Administraţie a avizat favorabil documentaţia necesară
@ Cu “filandezii” lui Tata Puiu era să o încurcăm definitiv. Am smuls cu chiu
cu vai un egal în ultimele minute şi am rămas în calculele pentru calificarea
din campionatul european. Echipa noastră este însă un veritabil dezastru…
@ ANGHEL RADIOS! Tata Puiu Iordănescu n-a pupat degeaba iconiţele!
Sfânta Parascheva s-a dovedit a fi fan al Naţionalei de fotbal şi ne-a purtat spre
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izbânda finală din cea mai slabă grupă de calificări, împotriva celei mai slabe
echipe din Europa. Franţa e la picioarele noastre @ O altă victorie istorică este
cea a lui Liviu Dragnea în faţa… contracandidaţilor săi la preşedinţia PSD, în
cea mai democratică rundă de alegeri. 80% dintre cei peste 500.000 de membri,
l-au votat! @ Traian Băsescu s-a înscris, în sfârşit, în partidul pe care l-a fondat
în bucătăria Cotrocenilor şi unde îl are ca şef pe unul Tomac – şi nu pe cea pe
care şi-a dorit-o! @ Din colecţia de platitudini a lui Iohannis: “Investiţia în
educaţie este cea mai inteligentă!” @ Preşedintele a promulgat cea mai con-
testată lege: Big Brother. Liber la scotoceala electronică în intimitatea noastră
@ Dragnea a dat înapoi în faţa criticilor şi a eliminat din Legea Defăimării cri-
teriile politic şi cel al averii. Deşi ţinea personal la ele @ Donald Tusk, preşe-
dintele polonez al Consiliului European e de părere că Bulgaria şi România
(în ordinea asta, după el) sunt pregătite să adere la Schengen. Nu sunt
pregătite… Franţa, Germania, Olanda şi Finlanda! @ Vom organiza, totuşi,
CM de gimnastică din 2017. Nu la Bucureşti, cum ne-am angajat când am
promis că vom avea o sală nouă, ci la Cluj, unde este deja una @ Ponta l-a
ţinut în suspans pe Dragnea, votând cu doar două ore înainte de închiderea
urnelor @ În Campionatul Mondial de Rugby din Anglia am ratat calificarea
directă la următoarea ediţie, din Japonia, pierzând meciul cu Italia @ Nici nu
s-au încheiat bine alegerile pentru preşedinţia PSD, că Gabriela Firea Pandele
şi-a şi anunţat dorinţa de a continua să fie vicepreşedinte. Nu de alta, dar îi place
să se afle în treabă, mai ales de când e sigură că Pandele se întoarce acasă…

Ghimpaţ ia
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Săptămâna 41
(12- 18 octombrie 2015)

@ Abia ales preşedinte într-un fel de unanimitate (doar 10.000 de membri de
partid nu l-au vrut), Dragnea îşi face deja probleme din cauza greşelilor şi com-
promisurilor făcute de PSD. Cineva trebuie să le plătească, nu? @ Încurajat
de succesul experimentului, noul preşedinte vrea să impună regula ca fiecare
preşedinte de organizaţie să fie ales prin vot universal. Să vezi ce-o să iasă…
@ În august, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 10,8% @ Vremea
rea a mai subţiat coada de la moaştele Sfintei Parascheva din Iaşi @ Fie ce-o
fi: Craiova şi-a depus candidatura la titlul de Capitală Europeană a Culturii
2021! Să fim sănătoşi până atunci! @ La TVR1 se anulează, una câte una,
ideile lui Tănase. “Vorbeşte liber”, ce fusese făcută cadou lui Sorin Avram, cel
adus cu mari sacrificii de pe la Botoşani, va continua pe patru voci, cu Claudiu
Lucaci, Adrian Bucur şi Mihai Rădulescu pe lângă Avram @ La Curtea
Supremă a avut loc primul termen al dosarului Microsoft: NIRO, Sandu şi
Cocoş şi-au recunoscut vinovăţiile şi vor putea beneficia de o reducere cu o
treime a pedepsei. Cel mai tare dintre toţi a fost ex-ministrul Comunicaţiilor,
Sandu, care a recunoscut că este cel mai prost ministru din istoria României.
N-ar trebui să fie chiar atât de sigur: are concurenţi redutabili, inclusiv în ac-
tualul Executiv @ Ce i-a trecut prin cap lui Vanghelie? Să mai candideze odată
la Primăria Sectorului 5. N-a aflat că nu poate conduce sectorul din puşcărie.
Alte lucruri, poate… @ Unii au calculat cât costă brandul de ţară al României:
141 miliarde dolari! Păi, ce-ar fi să-l vindem şi să mai scăpăm de datorii?
@ Oprişan nu vrea să-i lase nici o speranţă lui Oprea: PSD va avea primul-
ministru, indiferent cum îl va chema! @ Cu o întârziere de o săptămână,
vicepremierul a început să împărtăşească naţiei impresiile sale din vizita în
America. A aşteptat probabil să îi fie traduse @ Se vorbeşte prin PSD că dacă
se va pune problema schimbării lui Ponta, aceasta se va face cu Vasile Dâncu,
singurul agreat de Iohannis. În bătălia pentru noile funcţii de partid nu se vor
mai afla Ioan Rus şi Bănicioiu şi, în general, nici unul dintre politicienii cu
probleme de justiţie @ Avem mai puţini kilometri de autostradă decât aveam
în 2014! Asta datorită închiderii unor porţiuni date în folosinţă, care ori s-au
surpat, ori s-au degradat, datorită unor lucrări necorespunzătoare. O parte a
autostrăzii Orăştie-Sibiu trebuie chiar demolată! @ Liderul mason Iulian Moi-
sescu (membru UNPR) a fost reţinut pentru evaziune fiscală de peste jumătate
de million de euro! @ Băsescu s-a prezentat din nou în faţa instanţei într-un
dosar în care era acuzat că şi-a reluat ilegal funcţia de preşedinte după sus-
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pendare @ MAE dă un răspuns super-diplomatic acuzelor Rusiei: dispozitivul
de apărare antirachetă nu vizează Rusia, ci ameninţări cu rachete balistice din
afara spaţiului euro-atlantic. Cum ar fi Coreea, de pildă! @ Marian Vanghelie
a cerut instanţei să-i dea liber ca să poată urma cursurile facultăţii şi să orga-
nizeze botezul copilului @ Senatul a respins proiectul de înfiinţare a Agenţiei
Naţionale de Administrare a Bunurilor Confiscate. Tăriceanu zice că a fost
mâna liberalilor! @ N-o avea UNPR-ul un milion de membri, cum pretinde
Oprea, dar cu siguranţă că Arşinel şi Moraru, recent înscrişi, înseamnă ceva!
@ Ponta nu se sperie de ameninţările Rusiei! Nu s-a speriat el de ameninţările
lui Băsescu @ Consecinţă a ultimelor schimbări din PSD: după întâlnirea cu
delegaţia FMI, Ponta va face “un fel de raport tehnic” pe care i-l va pune la
dispoziţie lui Dragnea @ Senatul ia în sfârşit poziţie faţă de “hingherii imo-
biliari”, recuperatorii care hărţuiesc datornicii şi se îmbogăţesc de pe urma lor,
câştigând de până la zece ori mai mult decât achită băncilor pentru prealuarea
debitelor. Nu vor mai putea să câştige mai mult decât dublu! @ Senatul a
hotărât că arestul la domiciliu în timpul urmăririi penale nu poate depăşi 180
de zile @ Tot Senatul a adoptat Legea irigaţiilor şi legea stagiului militar vo-
luntar @ Chiriţoiu, de la Concurenţă, fitileşte ideea cu vânzarea de produse
româneşti în supermarketuri în proporţie de 51%: cică s-ar putea ca ăia de la
Bruxelles să o considere ca protecţionism @ Bomba zilei: adjunctul şefului
Poliţiei pe ţară, Roberto Ababei, a fost luat la întrebări în legătură cu o şpagă
de 10.000 euro @ Puţin, faţă de cei 80.000 euro – şpaga luată de un judecător
din Reşiţa @ Dacă aţi vedea ce palat îşi ridică primarul din Şelimbăr, cu dita-
mai macaraua, nu v-aţi mai mira de ce afaceri a făcut cu retrocedarea de
terenuri din vecinătatea Sibiului @ După ce a fost consultat şi la oncologie,
Oprescu s-a întors la Beciul Domnesc @ Iohannis face o observaţie pertinentă:
faptul că Rusia s-a implicat militar în Siria complică lucrurile! @ 32 de parla-
mentari sau foşti, au încasat prin membrii de familie angajaţi la cabinetele par-
lamentare peste un milion de lei @ Lukoil a descoperit un zăcământ de gaze
în Marea Neagră care ar asigura consumul şi exporturile României vreme de
trei ani! @ Stelian Tănase are obsesia ziariştilor interlopi, în timp ce Alin
Teodorescu vede aceeaşi interlopi în miniştrii şi politicienii “absolvenţi” ai
Colegiului Naţional de Apărare şi cu doctorate la SRI @ Opt candidaţi se
bat pe şefia ANI, lăsată de Horia Georgescu de izbelişte @ După ASTRA -
EUROINS! Societatea care a vândut 1,2 milioane de asigurări este în faliment
@ Dacă li se ia bilet, câinii pot circula cu mijloacele de transport în comun din
Cluj! @ Mircea Geoană se joacă de-a Brucan: Trebuie să treacă încă 15-20 de
ani până să se dezvolte o ordine mondială mai stabilă! @ Criza refugiaţilor
este principala temă la Consiliul European de toamnă la care participă Iohannis
@ Acolo s-a întâlnit cu preşedintele Parlamentului European Martin Schulz şi
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au stat de vorbă. În nemţeşte @ Loteria Română a intrat în subordinea Oficiului
Naţional pentru Jocuri de Noroc @ Şi acest ministru al Energiei, Gerea, ne dă
asigurări că România dispune de stocul necesar de gaze pentru iarnă. Toamna
toţi miniştrii sunt optimişti @ Adjunctul Şefului Poliţiei Capitalei, Roberto
Ababei, cel cu mita de 13.000 euro (nu 10.000, cum s-a spus iniţial) a fost
demis. Ăsta e lucrul cel mai puţin rău care i se poate întâmpla @ Oprea face
cu entuziasm ceea ce-i place cel mai mult: să înmâneze decoraţii la tot cartierul.
Abia venit din America s-a şi repezit să-i acorde “Placheta de onoare a MAI”
şefului Biroului FMI din România. Pe când şi celui de la CIA? @ Sorin Vântu
şi-a scos vila din Bucureşti la închiriat. Cu nu mai puţin de 15.890 lei! Pe zi
sau pe lună? @ Ungurii au trimis în judecată 700 de imigranţi ilegali. Până la
proces îi ţin “pe casă şi masă” @ După votul universal pentru preşedinte (cu
vreo 500.000 de alegători) a urmat votul prin delegaţi (doar vreo 5000) pentru
membrii conducerii. Dragnea şi-a atins toate obiectivele: l-a ales pe Zgonea
preşedinte executiv (dacă acela e executiv, el ce mai este?) şi a dirijat alegerea
celor 14 vicepreşedinţi dintre oamenii săi @ Chestia cu momentul de
reculegere pentru că nu a fost condamnat comunismul a fost momentul cel mai
penibil al congresului @ Ponta a cuvântat, dar n-a votat. A zis că-şi ţine man-
datul la dispoziţia lui Dragnea, dacă PSD-ul va dori să introducă o moţiune de
cenzură. N-ar fi exclus… @ Prin manevra asta electorală, Dragnea a dorit să
spună că doar el are legitimitate – fiind ales de tot activul – în timp ce ceilalţi
lideri au fost doar mandataţi de organizaţii. Ceea ce îi va da o mare libertate
de mişcare în a-i manipula @ Iliescu a pus degetul pe rana PSD-ului: lipsa de
atenţie acordată intelectualilor. A exemplificat prin faptul că nici unul dintre
liderii partidului nu a participat la Festivalul Enescu, în afara lui Ponta care
s-a dus odată să-l vadă lumea, la început, după care a părăsit discret Sala Ateneu-
lui @ Noile reguli din partid îi discriminează pe bărbaţi: în timp ce femeile pot
avea o funcţie la vârf, păstrându-şi şi calitatea de şefă de organizaţie, bărbaţii
nu pot acelaşi lucru. Ei – ori, ori @ Apele pregătirii congresului au fost tulburate
de Constantin Niţă care şi-a anunţat intempestiv candidatura pentru funcţia de
preşedinte executiv, concurându-l pe deja alesul Zgonea @ La primul termen
al “Galei Bute”, Elena Udrea a solicitat procedura simplificată. Judecătorii
n-au fost de acord, pentru că ea nu recunoaşte nimic: “Împotriva mea sunt doar
nişte declaraţii” @ Antena 3 a pierdut procesul cu Codruţa Kovesi căreia vor
trebui să-i plătească şi despăgubiri, după ce-i dă afară şi din sediul confiscat
@ Prietenii români ai lui Vlad Filat dau din colţ în colţ… @ Blaga dă de veste
că în trei săptămâni vor fi anunţaţi candidaţii PNL (PDL) pentru alegerile locale.
Să vedem câţi dintre ei vor mai rămâne până la scrutin @ Înaintea Congresului,
Dragnea a dat asigurări că nu va fi făcută o remaniere guvernamentală, chiar
dacă partidul are rezerve faţă de unii miniştrii @ Un judecător din Caraş-Severin
a fost reţinut pentru o mită de 80.000 euro! @ Tăriceanu este sincer când spune
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că votul prin corespondenţă este o modalitate extrem de greoaie şi de compli-
cată. Dar “trendul” este, la fel ca în cazul votului uninominal, unul care nu ţine
cont de consecinţe @ Toată lumea politică poate să stea liniştită: Oprea nu-şi
doreşte funcţia de premier! Cu totul alta va fi situaţia în care INTERESUL
NAŢIONAL i-o va cere! @ Înaintea votului din Congres, Zgonea a ţinut să-şi
exprime încrederea în “proiectul lui Dragnea“! Adică în schimbarea oamenilor
lui Ponta cu cei ai lui Dragnea @ Dragnea nici nu ştie cât de neinspirată a fost
solicitarea sa de a se ţine un moment de reculegere în memoria victimelor co-
munismului şi ale… mineriadei! @ El spune că noua echipă va susţine
rămânerea partidului la guvernare. N-a spus şi dacă cu sau fără Ponta… @ În
Congres, Tăriceanu a abordat subiectul său favorit: implicarea ÎCCJ în actul
legislativ şi în guvernare. Condamnarea lui Dragnea, a adăugat el, va avea un
efect “pervers”! Mai pervers decât “salvarea” lui Iohannis? @ Nu se ştie cine
l-a enervat pe Zgonea, dar el s-a săturat “să ni se spună că suntem comunişti!”
@ A avut loc extragerea bonurilor fiscale pe luna septembrie. Numai pentru
cumpărături “mari”, de peste 2 milioane. Păi, problema este, mai ales, la
cumpărăturile de mică valoare! @ Mihai Viteazul poate fi mândru de colegul
său: Zgonea a ajuns preşedinte executiv de partid! Nu se ştie însă ce va face în
această calitate… @ Un răspuns sibilinic a dat Dragnea întrebării ziariştilor:
dacă îl va schimba pe Ponta? “Onorăm orice invitaţie la dialog” – a spus el
referindu-se la preşedinte. Şi la o eventuală cerere a acestuia. Cum va răspunde,
vom vedea la timpul potrivit… @ Grav accident la aeroportul Clinceni: trei
paraşutişti şi-au încurcat paraşutele şi s-au prăbuşit de la vreo 70 de metri. Toţi
trei au murit.

Suspic iune rezonabi lă
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Săptămâna 42
(19 - 25 octombrie 2015)

@ A fost dat publicităţii raportul privitor la accidental aviatic din Apuseni, de
anul trecut, în care şi-au pierdut viaţa pilotul Adrian Iovan şi o studentă la me-
dicină. Concluzia este că vinovat de producerea catastrofei este Adrian Iovan,
chiar dacă la manşă s-a aflat copilotul. Iovan a luat deciziile care au condus
la prăbuşirea aparatului de zbor @ Din prima zi în care are puteri depline,
Dragnea i-a cerut lui Ponta să facă o analiză a activităţii miniştrilor în vederea
unei remanieri. La “centru” există rezerve faţă de patru dintre aceştia. De-ai
PSD-ului, că de ceilalţi nu se pot atinge @ La început de săptămână, incident
la PSD, înaintea şedinţei de BPN: portarul din Kiseleff nu l-au lăsat să intre pe
Corneliu Sturzu care, în calitatea sa de şef al TSD, avea dreptul să participle
@ În aceeaşi şedinţă, Dragnea a anunţat că, conform modificărilor din statut,
Ion Iliescu nu mai face parte din organul colectiv de conducere. Menţinerea sa
ar fi fost o greşeală – zice noul preşedinte care se fereşte de greşeli ca dracul
de tămâie @ Deşi se anunţase şi decesul celui de-al treilea paraşutist de la
Clinceni, acesta este menţinut în viaţă, dar într-o stare extreme de gravă
@ Agenţii FISC-ului au luat în vizor centrele en gros, unde vânzările sunt sub-
stanţial mai mari decât cele declarate şi impozitate @ Întrebat de ce n-a par-
ticipat la Congres, Năstase a răspuns simplu: N-am fost invitat! @ El face
observaţia că “unii din PSD” cred că reforma e să rescrii istoria @ Senatul a
adoptat proiectul votului prin corespondenţă. Tăriceanu avertizează că acesta
va fi contestat la Curtea Constituţională @ Tot Senatul a aprobat înfiinţarea
Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţile civile şi monitorizarea executării
hotărârilor CEDO. Va fi o “pisică” de arătat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie!
@ “Copilul de suflet” al lui Adrian Sârbu, studiourile MEDIAPRO, vor fi vân-
dute de CME către o societate controlată de Bobby Păunescu, regizorul familiei
@ 297 de candidaţi la premiile Loteriei bonurilor fiscale din septembrie. Doar
100 dintre ei vor intra în posesia premiului @ O nouă veste proastă pentru
Elena Udrea: procurorii o vor din nou la “Beciul Domnesc” într-un nou dosar,
în care este vorba despre achiziţionarea dubioasă a unei vile din Eforie, prin
interpuşi, şi despre o mită consistentă primită de la “băiatul deştept” Buzăianu,
prin Radu Budeanu şi Dan Andronic. O parte din bani ar fi intrat chiar în
“Evenimentul Zilei” @ Oprescu îşi vrea înapoi dozele de insulină care i-au
fost confiscate din celulă. Şi promite să nu mai ia supradoze @ Veşti proaste
şi pentru el: fostul său consilier personal Moni Wigler l-a denunţat, oferind
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procurorilor mai mult decât i se cerea @ Odată cu “aderarea” lui Mihai
Mălaimare, UNPR-ul lui Oprea va putea să ofere spectacole electorale sub
genericul “Interesul naţional”, cu Arşinel şi Vasile Muraru în distribuţie
@ Tăriceanu propune organizarea la Senat a unei dezbateri informale pe tema
politicii externe a României, care este dezastruoasă, după cum se poate vedea
cu ochiul liber. Practic, nu există, oricât s-ar plimba Iohannis! @ Capacitatea
de cazare turistică a României a crescut cu 5,5% faţă de anul trecut @ În
maniera sa cunoscută, senatorul independent Valer Marian îl interpelează pe
Gabriel Oprea pentru o serie întreagă de nereguli comise de personalul MAI,
în timp ce ministrul se ocupă cu decoraţiile şi plachetele @ UDMR şi-a anunţat
deja intenţia de a ataca la Curtea Constituţională proiectul votului prin cores-
pondenţă @ Delegaţia FMI este nemulţumită de implementarea reformelor
structurale asumate de Guvern. Păi, de ce ar fi mulţumită? Care reforme?
@ Băsescu are de gând ca până la sfârşitul săptămânii să facă alegeri în PMP
şi să renunţe la primul “P” din denumire. După metoda “Dragnea”, va fi sin-
gurul candidat! @ BCR a pierdut procesul colectiv privind clauzele abuzive
@ Violatorii de la Vaslui au fost condamnaţi la pedepse cu închisoarea. Cu
executare, bineînţeles! @ Curtea Constituţională a stabilit că statul trebuie să
plătească dobândă pentru sumele ce trebuie rambursate contribuabililor. În
prezent, doar contribuabilii plătesc dobândă pentru sumele pe care le achită cu
întârziere @ De o mare popularitate prin toate canalele media s-au bucurat
imaginile cu consilierul prezidenţial Dan Mihalache, prăbuşit în fotoliul în care
stătea, într-un somn total, în timpul vizitei lui Iohannis în Serbia. “Este o ma-
nipulare ordinară!” – a replicat consilierul, fără a dezminţi faptul că adormise
pur şi simplu unde nu trebuia şi când trebuia să fie treaz… @ Şoc! Parchetul
general a redeschis dosarul Mineriadei din 1990. Au fost invitaţi la audieri
Iliescu, Măgureanu şi Stănculescu. Acuzaţia este de „crime împotriva uma-
nităţii”. Pentru aşa ceva Ceauşescu a fost împuşcat! @ Un poliţist pe motoci-
cletă şi-a piedut viaţa căzând într-o groapă când deschidea o coloană oficială
în care se afla ministrul Gabriel Oprea. Coloana şi-a continuat drumul fără să
oprească… @ Oprea l-a avansat post-mortem în grad pe poliţist @ Dragnea e
de părere că imunitatea parlamentară n-ar mai trebui să existe în România. E
părerea lui… @ Tot el spune că nu va susţine dublarea indemnizaţiilor parla-
mentarilor. O vor susţine alţii @ Preşedintele PSD reia şi ideea analizei actului
de guvernare pe care Ponta ar trebui să o facă în două-trei săptămâni @ Strigăt
disperat al lui Bogdan Hossu, preşedintele confederaţiei sindicale Cartel ALFA:
în România nu mai există contracte colective de muncă unice la nivel naţional!
@ PNL a anunţat că liberalii vor vota pentru ridicarea imunităţii Elenei Udrea
@ Suntem în topul accidentelor auto: pe locul 2 în Europa! @ Noul ambasador
american i-a dedicat veritabile omagii Codruţei Kovesi: “Susţin în totalitate
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munca doamnei  Kovesi!” – a spus el @ Sorin Oprescu rămâne în arest, în
ciuda eforturilor disperate ale avocaţilor săi de a-l plasa în arest la domiciliu
@ Austriecii de la Holzindustrie sunt acuzaţi de o organizaţie non-profit pentru
defrişări ilegale în România @ Condamnat la doi ani şi şase luni închisoare,
Ioan Niculae speră să fie eliberat după doar şase luni şi cinci cărţi scrise!
@ Andreea Paul Vass se lăudase pe Facebook că s-a străduit să nască sâmbătă
pentru ca să poată fi prezentă la lucru luni. A fost însă dovedită ca mincinoasă
(născuse luni, nu sâmbătă) şi obligată să recunoască @ Dacia a pierdut o lici-
taţie de 400 de maşini de patrulare pentru Poliţie, în favoarea maşinilor Volk-
swagen Polo, pentru o diferenţă de doar 3,4 lei per maşină? @ După ce “balul”
a fost deschis de Ion Iliescu, la uşa Parchetului General au bătut şi alţi corifei
ai Revoluţiei: Virgil Măgureanu, Gelu Voican Voiculescu, Cico Dumitrescu.
Pentru audierea lui Roman este nevoie de acceptul preşedinţiei @ Se îngroaşe
văzând cu ochii scandalul “coloanei oficiale” a ministrului Oprea, după acci-
dentul în care poliţistul-motociclist care deschidea traseul a căzut într-o groapă
şi a murit. Se pun o serie întreagă de întrebări între care şi aceea dacă Oprea
avea dreptul la coloană oficială şi despre natura deplasării. Pe traseul său nu
figura nici o destinaţie din domeniul securităţii sau interesului naţional.
Vicepremierului i se mai reproşează faptul că şi-a continuat cursa fără a opri
să vadă ce s-a întâmplat cu poliţistul @ Deşi este nemulţumită de ultimele mă-
suri ale Guvernului, şefa delegaţiei FMI admite că economia României creşte
într-un ritm sănătos @ Nici după ce a răsfoit tomul masiv alcătuit de DNA,
Elena Udrea nu s-a lămurit în ce constau noile acuzaţii la adresa sa @ Neo-
bositul nou ambasador american a vizitat şi Ministerul Sănătăţii, unde a dat
sfaturi referitoare la acordarea gratuită de asistenţă pentru detectarea precoce
a cancerului la femei @ Secretarul de stat Şalaru de la Educaţie şi-a dat demisia
din cauza unor sfaturi adresate tinerelor eleve, îndrumate să aibă o ţinută provo-
catoare @ O primă ciocnire între Ponta şi Dragnea: în timp ce preşedintele
partidului cere o analiză în urma căreia să se remanieze formula de guvern,
Ponta respinge hotărât o asemenea mişcare. Cine va câştiga? @ Şi Miron
Cozma e pus sub acuzare în dosarul mineriadei din ’90. Deşi el a jucat rolul
principal abia în următoarea, din ’91 @ După şapte ore de studiu al dosarului
trimis de DNA la Parlament pentru aprobarea cererii de arestare, Elena Udrea
n-a găsit nici o stenogramă de-a convorbirilor sale suspecte! @ 40 de ore
le-au trebuit celor de la Interne ca să recunoască faptul că motociclistul mort
în trafic făcea parte din coloana “oficială” a ministrului de Interne, Gabriel
Oprea @ Din acest week-end, Băsescu are şi el o funcţie: pemepiştii l-au ales
în unanimitate preşedinte. Alegerea a copiat la indigo pe cea a lui Dragnea.
Prima măsură a noului preşedinte a fost modificarea denumirii partidului: Miş-
carea Populară, fără “partid” @ 5.000 de delegaţi au fost aduşi la Sala Palatului
pentru o diurnă de câte 20 de lei @ S-ar putea ca alegerea asta să fie invalidată,
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pentru că votul n-a fost secret, cum scrie la lege @ Week-end-ul a stat sub sem-
nul “interesului naţional”. Oprea este încolţit din toate părţile. Liberalii îi cer
demisia, preşedintele cere lămuriri urgente, manifestaţiile ostile din stradă
amintesc episodul “Arafat”, din 2012 @ Parchetul a declanşat o anchetă, dar
Poliţia nu a trimis toate datele solicitate. La unele se mai lucrează @ Poliţis-
tul-motociclist a fost înmormântat fără ca ministrul său se se arate pe acolo
@ Ponta a fost la Sofia unde s-a întâlnit cu omologii săi bulgar şi sârb. Au
hotărât împreună să închidă graniţele pentru refugiaţi dacă nemţii şi austriecii
vor face acelaşi lucru @ Preşedintele zice că nu i-a dat nici un mandat în acest
sens şi că plimbarea la Sofia a fost una de plăcere @ Comentarii! Tăriceanu:
Eu nu am ceea ce se numeşte “coloană oficială!” @ Cererea parchetului pentru
arestarea Elenei Udrea nu a întrunit majoritatea în Comisia Juridică. Va decide
plenul Camerei @ O groază de comentarii pro şi contra a stârnit anunţul
Parchetului General referitor la clasarea Dosarului Revoluţiei @ Executivul a
aprobat a doua rectificare bugetară. Principalii beneficiari - agricultura şi au-
torităţile locale @ Iohannis a participat la reuniunea şefilor de stat şi guvern
pe tema migraţiei în Balcanii de Vest. N-a luat mandat de la Ponta… @ Maida-
nezii din România au ajuns subiect de dezbatere în Parlamentul European
@ Senatorul Valer Marian îl interpelează pe Oprea în legătură cu prezenţele
sale repetate la restaurantul MAI, însoţit de coloană oficială @ Simona Halep
a debutat cu o victorie la Penetta în Turneul Campioanelor din Singapore. Cea
care a eliminat-o în semifinala de la US Open.

Harta interesului  naţ ional
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Săptămâna 43
(26 octombrie - 01 noiembrie 2015)

@ În a şasea zi după scripturi, a ieşit şi Oprea la microfon – cum i-a recomandat
Iohannis – şi a spus limpede: Am făcut tot ce era posibil pentru salvarea poliţis-
tului motociclist! Având în vedere că acesta practic a murit pe loc, n-a fost
mare lucru de făcut – în afara avansării în grad de a doua zi @ N-a suflat nici
un cuvinţel Oprea despre faptul dacă avea sau nu dreptul la coloană oficială şi
nici despre urgenţa extremă a deplasării cu viteză pe timp nefavorabil…
@ Preşedintele Iohannis l-a convocat pe vicepremier la Cotroceni pentru o dis-
cuţie. L-a sfătuit, bărbăteşte, să-şi dea demisia @ Motiv: proasta gestionare a
crizei! Oprea i-a relatat preşedintelui varianta sa asupra derulării nefericitului
eveniment. Întrebat de un ziariast dacă l-a crezut, Iohannis a preferat să tacă!
@ În replică la afirmaţia preşedintelui că Ponta s-a plimbat la Sofia, neavând
un mandat pentru a trata subiectul migranţilor şi închiderii graniţelor, premierul
a afirmat că preşedintele merge la Bruxelles “ca surda la horă” @ Virgil
Măgureanu are probleme nu doar din cauza mineriadei, ci şi a fostei nurori,
care l-a reclamat la DNA. Între altele, pentru că i-a dispărut un autoturism în
care se aflau două tablouri valoroase @ Ponta crede că, strict politic, ce i s-a
întâmplat lui Oprea este o lecţie foarte bună pentru toţi @ Ilie Sârbu şi Adriean
Videanu au fost la DNA pentru a da relaţii într-un dosar în care e cercetat Ioan
Niculae @ Alina Gorghiu a recunoscut că împreună cu Blaga, a fost la MAI,
la Oprea, pentru a discuta susţinerea moţiunii de cenzură @ Dragnea s-a arătat
surprins că la sediul PSD au fost date jos fotografiile cu Ponta şi înlocuite cu
ale sale. A dat ordin să fie puse la loc @ Procurorii militari care lucrează la
dosarul Mineriadei au ajuns, după 25 de ani, la concluzia că Iliescu a chemat
minerii la Bucureşti pentru a dispersa protestatarii @ Ministrul Fondurilor
Europene, Marius Nica, constată că s-a ajuns la un grad de absorbţie estimat
la 65%! @ Chiar dacă are probleme din cauza lui Oprea, UNPR-ul se bucură
de succes în rândul artiştilor: ultima înscrisă este actriţa Cezara Dafinescu
@ Seara, după declaraţiile preşedintelui Iohannis, Oprea a difuzat un comuni-
cat în care arată că sfatul acestuia are o conotaţie politică şi, considerându-se
nevinovat, nu va demisiona @ Nici în a şaptea zi de după accident procurorii
n-au intrat în posesia tuturor documentelor cerute de la Ministerul de Interne.
În ceea ce priveşte demisia lui Oprea, lucrurile sunt clare: nu demisionează
@ După schimbul acid de replici legat de reprezentarea României de către
preşedinte şi premier a urmat o întrevedere, la Cotroceni, care a mai calmat
lucrurile @ Record mondial: anul acesta vicepremierul Oprea a avut peste
1.500 de misiuni urgente care au necesitat asistenţă rutieră specializată
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@ Poliţia a dat iama printre “minerii” fără licenţă, căutători de aur @ A ajuns
Ponta să-l laude pe Băsescu: “E de o sută de ori peste Iohannis şi PNL!”
@ Procurorii militari au stabilit motivarea începerii urmăririi penale a lui Ion
Iliescu: “a decis reprimarea violentă a manifestaţiei de la Universitate!”
@ Proaspătul preşedinte executiv al PSD, Valeriu Zgonea, face o vizită oficială
la Washington, unde va participa la o dezbatere pe problematica terorismului
@ Ca să nu zică lumea că stau degeaba, liberalii au depus la Senat o moţiune
simplă împotriva lui Oprea @ Suntem pe primul loc în Europa la… sărăcie –
au stabilit specialiştii INS. Cota de sărăcie relativă este de 25,4% @ Iohannis
a aprobat începerea urmăririi penale a foştilor miniştri Roman, Voican
Voiculescu şi Stănculescu @ Simona Halep a cedat pentru a şasea oară în faţa
Mariei Şarapova, la Turneul Campioanelor din Singapore @ Pur şi simplu
emoţionantă declaraţia lui Ponta, după întâlnirea cu Iohannis: “Deschidere to-
tală pentru dialog, respect reciproc şi colaborare!” Cu alte cuvinte, coabitare!
Parcă am mai auzit chestia asta @ Premierul va pleca în Mexic, unde se va în-
tâlni cu preşedintele Nieto. Şi căruia îi va transmite salutări din partea omo-
logului român @ Teodorovici avertizează că aplicarea legii salarizării va dura
minimum patru ani! @ Ambasadorul Marii Britanii va face o vizită oficială la
Cernavodă @ Show Udrea la parlament! Deputaţii au aprobat cercetarea, dar
nu şi arestarea. Spech-ul “suspectei” a fost unul care i-a pus pe gânduri: “Fiţi
convinşi că va veni şi rândul vostru!” @ Deputaţii au votat proiectul legii vo-
tului prin corespondenţă. Acesta este însă valabil doar pentru alegerile parla-
mentare @ Un angajat de la primăria lui Negoiţă lua şpagă ziua pentru aprobări
de construcţii, iar noaptea exploata două fete care prestau servicii sexuale
@ Zicerile preşedintelui de la diferite manifestări sunt pline de optimism şi
speranţă: Îmi doresc ca agricultura românească să nu mai fie un domeniu al
paradoxurilor – a spus el la INDAGRA @ Nicuşor Constantinescu, preşedin-
tele CJ Constanţa a fost condamnat la trei ani cu executare într-un dosar de
abuz în serviciu @ Un semnal pozitiv dinspre Cotroceni: “Am discutat foarte
eficient cu Ponta despre refugiaţi!” Aşa da coabitare @ RADET anunţă că nu
are buget aprobat pentru anul în curs @ Veşti proaste de la Finanţe: programul
Prima Casă va fi sistat din 2016 @ Un fost primar din Suceava nu poate justi-
fica 11 milioane de lei! @ Înaintea votului din parlament pentru solicitarea
DNA, Elena Udrea a fost vizitată şi îmbărbătată de preşedintele Mişcării Popu-
lare. Adică de Băsescu @ O judecătoare a fost exclusă din magistratură pentru
întârzieri (de câte 2 ani) cu redactarea soluţiilor! @ A ajuns la Parchet şi Gabriel
Oprea, pentru a da relaţii în legătură cu episodul morţii motociclistului. Cele
1500 de “acţiuni urgente” din acest an se datorează faptului că n-a avut nici o
zi de concediu @ Complexul Energetic Oltenia se constituie parte civilă în
procesul lui Ponta! @ România este pe locul 13 în topul celor mai mari pro-
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ducători de vin. Nici la băut nu stăm prost @ Milionarul Urdăreanu, patronul
UTI – una dintre companiile abonate la contracte cu statul, a ajuns la DNA
unde a fost interogat peste şapte ore. A intrat ca martor şi a ieşit ca inculpat, în
cătuşe @ A ieşit şi Sorin Oprescu. Va rămâne în arest la domiciliu! Sau la spi-
talul unde îşi va face o serie de analize @ Inspecţia judiciară s-a autosesizat în
legătură cu ancheta accidentului de motocicletă în care şi-a pierdut viaţa
Gigină. Ancheta ar fi trebuit predată instanţei superioare @ Ludovic Orban in-
sistă asupra necesităţii unei anchete care să lămurească de ce avea Oprea nevoie
de protecţie în drumul de la restaurant spre casă @ Ministrul Gerea, de la
Energie, este convins că reducerea impozitului pe dividende şi impozitarea
micro-întreprinderilor vor stimula IMM-urile @ Ambasadorul american
Klemm face o legătură directă între corupţie şi numărul redus de kilometri de
autostradă. Stie el ce ştie, fiind de prin ţara lui Bechtel... @ ANAF a decis să
facă zilnic controale la “Dragonul Roşu” unde se presupune că se înregistrează
mari recorduri în materie de evaziune fiscală @ “Salvarea” Elenei Udrea de la
arestare s-ar datora faptului că unii parlamentari au încurcat urnele în care se
pun bilele @ Simona Halep a pierdut şi meciul cu Radwanska, nemaiavând
nici o şansă să câştige Turneul Campioanelor din Singapore @ Familia Bercea
se reuneşte în puşcărie. Patru membri ai clanului au fost condamnaţi pentru
şantajarea lui Mircea Băsescu. Cea mai mare pedeapsă – fiul lui Bercea – care
a încasat 13 ani! @ Domnişoara Usturoi, fosta ministră a Finanţelor Ioana
Petrescu, îl va înlocui pe Mihai Tănăsescu în funcţia de vicepreşedinte al B.E.I.
unde va lua un salariu de 20.000 euro. Pe lună! @ Se închide circulaţia pe
Transfăgărăşan şi pe Transalpina, până la primăvară @ Procurorii DNA l-au
reţinut şi pe primarul de la Iaşi, Nechita, în dosarul “Urdăreanu”, de la care ar
fi primit o mită de 10 milioane pentru un contract de 70! @ După dezastrul
echipei de gimnastică la mondialele de la Glasgow, o consolare: medalia de
argint la individual compus obţinută de Larisa Iordache care îi dă posibilitatea
de a merge direct la Olimpiadă @ Tragedia de la Clubul Colectiv a generat o
emoţie publică practic nemaiîntâlnită. O catastrofă de aceeaşi amploare a mai
fost înregistrată în 1994 când s-a prăbuşit Airbus-ul la Baloteşti, al cărui număr
de victime tinde să fie egalat de cei aflaţi în stare gravă şi menţinuţi în viaţă
doar de aparate @ Intervenţiile de urgenţă au fost la un nivel neaşteptat de ridi-
cat, în comparaţie cu alte situaţii de acelaşi gen @ Mijloacele media au fost la
înălţime, prin promptitudine şi adecvare. Cu o excepţie: postul public – TVR
– care a ignorant evenimentul, trezindu-se abia sâmbătă dimineaţă, la ora 7.
Motivul: reporterii săi trebuie plătiţi dublu în week-end, iar TVR n-are bani…
@ Primarul Piedone se delimitează hotărât de orice responsabilitate: avizele
au fost date pe propria răspundere a patronilor! @ Se anunţă zile negre pentru
bănoasa calitate de patron de club: pompierii au anunţat deja că vor lua la bani
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mărunţi aceste instituţii @ Tragedia a oferit feluritelor notabilităţi prilejul de
a se băga în seamă @ În tot răul – un bine? Da. Cel puţin pentru Gabriel Oprea,
a cărui performanţă (1500 de misiuni speciale într-un an) este umbrită de
interesul publicului faţă de consecinţele incendiului mortal @ Dealtfel, din
motive de doliu naţional, liberalii şi-au amânat moţiunea simplă @ Ponta s-a
întors val-vârtej din Mexic pentru a coordona măsurile de gestionare a situaţiei
@ S-a redeschis şi dosarul răpirii jurnaliştilor în Irak, la o reclamaţie a răposa-
tului Vadim. Băsescu este uimit că cineva ar putea crede că s-a lipit de banii
de despăgubire. Care bani? Că tot el zicea că nu s-a plătit nimic răpitorilor
@ Compania APA NOVA este urmărită penal pentru evaziune fiscală, luare de
mită şi spălare de bani. Este o premieră că o companie străină ajunge pe mâinile
procurorilor @ Surpriză: DNA nu-l arestează pe Urdăreanu (UTI), dar îl umflă
pe Nechita. Urdăreanu a cooperat şi a fost răsplătit cu arest la domiciliu
@ Amploarea şi gravitatea urmărilor incendiului de la “Colectiv” i-au amintit
profesorului Lascăr zilele Revoluţiei @ Încă o medalie la mondialele de gim-
nastică. Marian Drăgulescu a luat argintul la sărituri! @ Ponta anunţă un pro-
gram special pentru recuperarea celor răniţi în incendiul din club @ Arafat
informează că victimele au inhalat şi cianuri! @ Duminică după-amiază o altă
victimă – o tânără de 26 de ani – a murit… Numărul deceselor a ajuns la 30… 

Președintele Par-Avion
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Săptămâna 44
(02 - 08 noiembrie 2015)

@ Fiecare dintre victimele sinistrului incendiu de la „Colectiv” are o poveste
emoţionantă @ Cea mai cruntă imagine de la locul tragediei: telefoanele care
sunau fără încetare în buzunarele celor morţi… @ Alţi trei răniţi au pierdut
pariul cu viaţa. Şi vor mai fi şi alţii… @ Coincidenţă: un alt incendiu într-un
club din Constanţa. Din fericire, fără victime @ Primarul Piedone îşi clamează
nevinovăţia: inspectorii Primăriei nu au controlat clubul pentru că programul
acestora se termină la ora 16.00, iar acolo se acţiona noaptea @ Preşedintele a
transmis un al treilea mesaj, subliniind ideea că trebuie să cerem autorităţilor
responsabile ca asemenea tragedii să nu se mai întâmple @ Câteva cluburi au
ales să se închidă fără a mai aştepta controalele. Atât din grijă pentru clienţi,
cât şi datorită datoriilor mari acumulate @ Reproşurile la adresa TVR se în-
teţesc. Este greu de înţeles defazarea acestei instituţii care n-a intervenit decât
după aproape opt ore de la dezastru. Directoarea de la Ştiri şi-a dat demisia,
motivând că Comitetul Director n-a catadixit să aprobe mecanismul pentru
“breaking news”. Directoarea interimară Irina Radu s-a derobat de răspun-
dere, emiţând o nouă directivă @ Elena Udrea s-a prezentat la DNA, audiată
într-un nou dosar. Ea se întreabă dacă nu cumva va fi făcută responsabilă şi
pentru incendiul de la “Colectiv” @ Parchetul General i-a audiat pe patronii
Clubului care continuă să susţină că vina era doar a managerilor concertului
@ Muribundul PRM şi-a ales un preşedinte. Pe generalul Emil Streinu
@ Câţiva preoţi cred că nenorocirea de la club a venit din cauza faptului că
practicau o muzică macabră, satanistă… @ Preşedintele Iohannis i-a decorat
pe doi dintre eroii de la Colectiv, care şi-au pierdut viaţa în încercarea de a
salva cât mai mulţi răniţi: Claudiu Petre şi Adrian Rugină @ Procurorii i-au
reţinut pe acţionarii clubului @ Asta-i culmea: nici Sala Palatului nu are toate
autorizaţiile necesare pentru a funcţiona! @ Ca la noi la nimeni: o unitate de
elită pentru tratamentul celor care au suferit arsuri stă nefolosită de aproape
un an la Floreasca. Nu are personalul care să opereze… @ Protest de stradă
anti-Piedone, în Piaţa Universităţii. Circa 5.000 de persoane au participat la
un protest cu mesaje anti-sistem de la Piaţa Universităţii până la sediul Guver-
nului @ Au murit 32 dintre spectatorii concertului de la Colectiv. Alţi peste
100 sunt internaţi în spitale şi nu se ştie câţi dintre ei vor apuca zilele urmă-
toare… @ Piedone, convins de nevinovăţia sa, s-a blindat în Primărie unde
nimeni nu mai are voie să intre. Cu excepţia lui Ilie Năstase, care l-a vizitat ca
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să-l îmbărbăteze @ La Cluj, o altă manifestaţie de stradă cere demisia vi-
cepremierului Oprea @ Vizita oficială a preşedintelui Poloniei, Andrzej Duda.
Nici o legătură cu Duda al nostru, de la Palatul Elisabeta @ O nouă pană a
platformei informatice a sistemului de asigurări de sănătate face indisponibile
serviciile @ Rotaţie de cadre la TVR: Liviu Nicolescu este noul producător
general. Director interimar este tot Irina Radu. Nici vorbă de demisie din partea
ei @ A ajuns şi Vasile Blaga la DNA, audiat în dosarul Elenei Udrea, cel cu
mita destinată campaniei electorale @ Guvernul a hotărât să acorde ajutoare
de urgenţă familiilor persoanelor decedate la Clubul Colectiv @ Cu o întârziere
de aproape patru luni, Guvernul a dat şi instrucţiunile necesare aplicării legis-
laţiei care dă dreptul ISU să închidă locaţiile care nu îndeplinesc criteriile de
siguranţă @ Şi Ioan Oltean a fost audiat la DNA în acelaşi dosar al lui Udrea
@ Suntem îngrijoraţi de faptul că în cluburi nu se aplică regulile de securitate,
uitând că peste jumătate din şcoli funcţionează fără autorizaţie @ Comisia de
Cultură a Parlamentului a convocat conducerea TVR şi CNA pentru a da ex-
plicaţii în legătură cu episodul întârzierii cu care postul public a relatat eveni-
mentele de la Clubul Colectiv @ DNA a dat dovadă de înţelegere faţă de Elena
Udrea, acordându-i o păsuire de cinci zile ca să facă rost de banii de cauţiune:
câte o zi pentru fiecare milion @ Judecătoarea Camelia Bogdan, cea din “plu-
tonul de execuţie” care l-a executat pe Voiculescu, a fost mutată de la Secţia
Penală, la cea de contencios administrativ. Şi-a făcut datoria! @ Patronii clubu-
lui au ajuns în faţa procurorilor. Ei riscă 15 ani de închisoare @  Piedone vrea
să ridice o troiţă în memoria victimelor de la Club! @ La ora 21, numărul par-
ticipanţilor la mitingul din Capitală ajunsese la 13.000. La Palatul Victoria
revendicările s-au concentrat pe Oprea şi pe Ponta! @ Demonstraţia masivă
de marţi seară a avut efect miercuri dimineaţă: anunţul-bombă al demisiei pre-
mierului, cu tot cu cabinetul său! @ Demisie surprinzătoare, Ponta nefiind
vizat direct, ci prin ricoşeu de la Piedone şi Oprea. Este, oricum, prima demisie
de onoare din istoria de 25 de ani de democraţie @ A catadixit să-şi anunţe
demisia şi mult invocatul Piedone, după ce zile în şir s-a străduit să-şi
dovedească nevinovăţia @ Oprea a fost scutit de un astfel de gest prin demisia
în bloc a guvernului @ Gestul demisiei a luat prin surprindere şi puterea şi
opoziţia. Dragnea a declarat că PSD doreşte să rămână la putere şi că-i va face
preşedintelui o ofertă @ În schimb cuplul Gorghiu-Blaga, conştient că nu vor
putea obţine o majoritate dacă Iohannis le încredinţează sarcina de a forma gu-
vernul, au cotit-o spre alegeri anticipate @ Un şef interimar trebuie să aibă gu-
vernul aşa că măgăreaţa a căzut pe capul moţatului ministru al Apărării, Duşa
@ Întâmplarea face ca de ziua sa, Băsescu să primească cel mai dorit cadou:
capul lui Ponta! @ Piedone a făcut o declaraţie lacrimogenă în care a insistat
asupra faptului că lui i-a lipsit o… consilieră de imagine! @ Multe speculaţii
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pe seama viitorului premier: pasiunile se împart între Dâncu şi Cioloş. Cel mai
probabil va fi Dâncu, în legătură cu care se zvonea mai demult că ar fi preferat
de Iohannis @ A început să se vorbească tot mai apăsat despre secţia modernă
pentru arşi de la Floreasca, pentru care s-au cheltuit sume enorme, dar care nu
este funcţională din motive obscure @ Dintre cei 133 de pacienţi internaţi, 80
sunt în situaţie critică @ Ultimul document semnat în ultima şedinţă de guvern
condusă de Ponta se referă la majorarea de 25% a salariilor din învăţământ
@ N-o să vă vină să credeţi: Giovani Becali, cel care n-a citit o carte în viaţa
lui, a scris trei! Ca să scape de puşcărie @ Parchetul general a preluat dosarul
accidentului lui Bogdan Gigină, urmând să-l cerceteze pe Gabriel Oprea pentru
abuz în serviciu: cele 1.600 de “misiuni speciale”, între care o bună parte au
vizat saloane de înfrumuseţare! @ Preşedintele UNPR şi-a declarat susţinerea
pentru Ponta şi a insistat asupra faptului că nu mai vrea să fie ministru şi că
rămâne ferm în alianţă @ Spre dezamăgirea liberalilor, care anulaseră moţiunea
anti-Oprescu, în speranţa că-l vor câştiga de partea lor @ Geoană, revendicativ:
Demisia lui Ponta e prea puţin! @ Cu atâţia morţi şi răniţi acasă, faptul că un
militar român a fost rănit în Afganistan, a trecut aproape neobservat @ A fost
convocată la audieri în dosarul Udrea şi Anca Boagiu @ Hayssam a fost con-
damnat la 23 închisoare în dosarul “Manhattan“! @ Costurile pentru tratamen-
tul pacienţilor arşi sunt exorbitante: trec de un milion de euro pentru fiecare
@ Vine şi Boc la DNA. Tot în dosarul Udrea @ Deşi principalele cereri au fost
satisfăcute, protestatarii au ocupat din nou Piaţa Universităţii, după care au
mărşăluit spre Parlament @ Hotărât lucru, Ponta nu are mână bună când e
vorba de interimari. N-a mers nici cu Rovana Plumb, la partid şi nici cu Duşa
la Guvern. Nu ştim de ce, Iohannis l-a preferat pe Câmpeanu. Poate că pentru
că este, ca şi el, profesor @ Surpriza zilei a fost anunţul preşedintelui că va
convorbi, după reprezentanţii partidelor, şi cu reprezentanţii protestata-
rilor @ Rămâne însă problema modului în care va fi selecţionată delegaţia
acestora @ Patriarhul Daniel s-a văzut nevoit să-şi ceară scuze dacă unele din-
tre cuvintele sale au fost interpretate greşit @ Printre cei care vor fi investigaţi
dacă au folosit legal coloanele oficiale se numără Patriarhul şi procurorul gene-
ral. Alături de, bineînţeles, Oprea @ Boc, Sulfina Barbu şi Flutur au ajuns la
DNA, pentru relaţii în legătură cu finanţarea partidului, în urma acuzaţiilor
Elenei Udrea, în dosarul mitei de la Buzăianu @ Ieşiţi în stradă pentru a treia
oară consecutiv, protestatarii vor să înfiinţeze “Partidul Popular de Stradă”
@ Revendicările lor sunt confuze şi generaliste. Vor o altă clasă politică. De
unde? @ Pesediştii şi liberalii au fost la consultări cu preşedintele. S-au ve-
hiculat mai multe soluţii. Liberalii ar vrea alegeri anticipate, dar îşi dau seama
că n-au nici o şansă. Şi unii şi alţii s-au abţinut, în această rundă, să facă propu-
neri nominale @ Un ideal frumos, dar greu de realizat al străzii: “Nu am ieşit
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în stradă să schimbăm Guvernul, am ieşit să schimbăm sistemul!” @ Sindi-
catele din învăţământ salută majorarea salariilor făcută de Ponta în ultima zi
de guvernare @ Isărescu dă asigurări că situaţia economică este stabilă. Leul
s-a calmat, după câteva tresăriri după demisia lui Ponta @ Blaga spune că suma
de 5 milioane – euro sau dolari – despre care vorbeşte Udrea n-a ajuns la partid
@ După demisia lui Piedone “organele” au început să se intereseze de averea
lui, net superioară celei declarate @ ALDE salută numirea lui Câmpeanu ca
interimar. Normal, e de-al lor! @ Evident că din ecuaţie nu putea să lipsească
protektorul. Ambasadorul american a fost în vizită la Guvern şi a transmis un
mesaj prin care îi încurajează pe români să rămână (şi ei) implicaţi în procesul
civic @ Tăriceanu e de aceeaşi părere: trebuie să ascultăm şi vocea societăţii
civile! @ Explozie cu incendiu la Braşov. Încă două victime cu arsuri grave.
Şi un mort @ Numărătoarea tragică a continuat în week-end: am ajuns la 45…
13 doar în ultimele 24 de ore. Au fost cei a căror luptă pentru viaţă a ajuns la
capătul puterilor… @ Iluzia că în străinătate ar avea mai multe şanse
funcţionează din plin. Iar speranţele mor odată cu oamenii, în avion sau imediat
după sosire @ Ucigaşul tăcut este reprezentat de otrava inspirată în club
@ Tot mai multe întrebări vizează întârzierea cu care guvernul a solicitat ajutor
internaţional @ Un avion-spital al NATO (C17) va transporta zece pacienţi în
străinătate, unde sunt deja 18 pacienţi români @ 94 de persoane sunt în spi-
talele româneşti @ Mai mulţi răniţi au refuzat să fie trimişi în străinătate
@ Am încredere în justiţie! – a clamat Piedone când era dus la tribunal. Justiţia
n-a avut însă încredere în el şi l-a reţinut pentru 30 de zile @ Dezamăgiţi că
Iohannis nu apărea în piaţă cum promisese, protestatarii s-au împuţinat con-
siderabil în cea de-a şasea zi @ Dar, surpriză! Când nimeni nu se mai aştepta
şi când “pulsul” Pieţei scăzuse sub 1.000, a apărut preşedintele! În carne şi
oase, flancat de sepepişti disperaţi de busculada creată @ Dialogul promis a
avut loc pe mai multe voci şi cu megafoane, fără a aduce vreo noutate în pro-
blematica protestelor. Jos corupţia! – a fost cuvântul de ordine, fiecare
înţelegând în felul său cum se poate realiza acest deziderat @ Consultarea
preşedintelui cu reprezentanţii mişcării de protest a generat contestări şi re-
proşuri referitoare la componenţa reprezentanţilor admişi de consilierii preşe-
dintelui @ Un sondaj CSCI indică faptul că PSD este pe primul loc în intenţia
de vot @ Piedone, două funcţionare de la primărie şi patronii firmei care a
livrat instalaţiile de lumini au fost reţinuţi de procurori @ Ies la iveală marile
nereguli din domeniul protecţiei împotriva incendiilor: 18.000 de şcoli nu au
aviz de la pompieri! Nici Arena Naţională nu are şi, ca urmare, se închide pe
termen nelimitat @ Un vizitator – surpriză la clubul “Colectiv”: Andre Rieu!
A promis că va scoate un DVD ale cărui vânzări vor fi donate victimelor şi
familiilor lor şi, în plus, va crea o melodie dedicată acestora @ Explicaţia
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medicilor pentru cele 12 victime din ultimele două zile ţine de efectul sub-
stanţelor nocive din componenţa buretelui ars în club.

Săptămâna 45
(09 - 15 noiembrie 2015)

@ Lista candidaţilor la funcţia de premier se măreşte cu fiecare zi. După Vasile
Dâncu, opţiunea iniţială, a urmat Dacian Cioloş, apoi Liviu Voinea şi chiar Ol-
teanu (de la BNR) @ Lista victimelor de la Colectiv a ajuns la 48… @ Remar-
cabilă atitudinea lui Băsescu. Care abia acum se întreabă unde a fost marea
luptătoare anticorupţie Codruţa Kovesi, în cei zece ani în care s-a făcut că nu o
observă… @ Tot Băsescu e revoltat de ridicarea în slăvi a celor care zdrobesc
economia românească în avantajul multinaţionalelor. Nu-i scapă nici amănuntul
decorării de către ambasadorii străini a celor care în felul acesta le aduc preţioase
servicii… @ Din consultările de la Cotroceni rezultă că s-a renunţat la idea
alegerilor anticipate. Liberalii optează pentru un guvern de tehnocraţi şi anunţă
că nu vor vota cu nici un premier propus de PSD @ Dezamăgire pentru adepţii
pieţei: doar câteva zeci de protestatari au mai venit luni în Piaţa Universităţii
@ Tot fondul de urgenţă al Guvernului, de 250 milioane de euro, este pus la dis-

Int imitate
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poziţia membrilor de familie ai victimelor transferate în spitalele din străinătate
@ Constantin Bolboşanu, chestor la IGP şi director adjunct este acuzat de luare
de mită de peste 100.000 euro, fapte petrecute în 2007 @ Oprea a scăpat de ex-
plicaţiile pe care ar fi trebuit să le dea în legătură cu coloana oficială, prin demisia
guvernului @ Demisia lui Oprea a stat pe biroul preşedintelui patru zile şi abia
luni a fost semnată de Iohannis @ Iohannis a refuzat să aprobe împrumutul pentru
Republica Moldova în valoare de 250 milioane de euro @ Premierul interimar
Cîmpeanu şi-a asumat şi interimatul Internelor @ Apoi a delegat răspunderea
lui Ilie Botoş @ Isărescu ar prefera un guvern tehnocrat (condus, eventual, de
ginerele său, Croitoru) care să aibă un mandat clar şi limitat @ Doi inspectori
ISU, care au dat aprobări clubului Colectiv, au fost reţinuţi @ Surpriză şi nu prea:
Cioloş a fost desemnat pentru formarea noului guvern. Fostul comisar european
este optimist în legătură cu succesul alcătuirii noii echipe @ În cazul în care va
primi votul parlamentului, acest guvern marchează o victorie categorică a preşe-
dintelui Iohannis. Şi în faţa PSD, dar şi a PNL @ Liberalii se văd nevoiţi să-l
mai ţină pe Predoiu pe banca de rezerve @ Durerea cea mai mare e a PSD-ului,
care se vede lipsit de beneficiile unui an de guvernare @ Fidel cuvântului dat,
Oprea s-a dat cu… opoziţia şi va vota guvernul, făcând inutilă opoziţia PSD
@ În motivarea judecătorilor pentru reţinerea lui Piedone figurează observaţia
că acesta a dat dovadă de… indolenţă! @ Interimarul Sorin Câmpeanu a bifat în
scurtul său mandat şi o întâlnire cu ambasadorii europeni şi nord-americani
@ A doua rundă de consultări ale preşedintelui cu liderii partidelor a fost de
formă, Iohannis având deja pregătit asul din mânecă @ Printre revelaţiile lui
Câmpeanu figurează – după numărul de şcoli fără avize PSI – faptul că
Bucureştiul şi alte 26 judeţe nu au încă contracte de deszăpezire @ Camelia Bog-
dan – membră de frunte a “plutonului de execuţie” al Liviei Stanciu – este ne-
fericită pentru faptul că a fost mutată la secţia de contecios administrativ şi că
nu mai poate băga corupţii la pârnaie… @ Lucrările la baza militară de la
Deveselu se vor încheia la sfârşitul acestui an @ Deputaţii au aprobat tacit pen-
siile speciale ale aleşilor locali @ Gigel Ştirbu, şeful Comisiei de Cultură i-a
cerut Irinei Radu să-şi dea demisia pentru isprava absenţei TVR de la catastrofa
clubului Colectiv @ Înainte de a comunica numele viitorului premier, Iohannis
a ţinut să-i facă un portret robot: “Este nevoie de un premier tehnocrat, curat!”
Curat… murdar, coane Klaus! @ Ca ardeleanul gospodar, premierul desemnat
Cioloş n-a stat cu mâinile în sân. Şi-a găsit un birou la Victoria, de unde i-a sunat
pe şefii de partide şi a stabilit întâlniri cu aceştia. Se pronostichează că cel târziu
marţi noul guvern va fi gata pentru confirmare @ În mod miraculos, după
demisia lui Ponta nu mai există nici Putere, nici Opoziţie @ Dinspre Cioloş vin
asigurări că nici un politician – cu excepţia lui Câmpeanu şi Aurescu – nu va
face parte din viitorul executive @ Bilanţul tragic al victimelor din Colectiv a
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ajuns la 53. Doi şi-au dat obştescul sfârşit în Anglia. Cursa disperată pentru
supravieţuire marchează eşecuri în serie, în ciuda devotamentului şi profesiona-
lismului medicilor @ Voci nemulţumite se aud dinspre PSD, unde se consideră
că partidul practic a capitulat, plecând de la putere şi intrând într-o opoziţie ciu-
dată – pentru că Dragnea a promis că vor vota noul guvern @ Familia lui CV
Tudor a scos la licitaţie obiecte din colecţiile fostului lider PRM @ Judecătoarea
Camelia Bogdan a contestat mutarea sa la Contenciosul Administrativ. Pasiunea
sa rămâne penalul, unde poţi da ani mulţi de puşcărie! @ Instanţa l-a eliberat pe
Piedone, considerând că nu constituie un pericol public @ Camera Deputaţilor
a dat votul final pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Recuperarea Prejudiciilor.
Alea care au mai rămas, după ce corupţii şi-au ascuns averile prin paradisuri fis-
cale @ Un medic chirurg din Timişoara a fost reţinut după ce a condiţionat o
operaţie de primirea unei mite consistente @ Eugen Nicolăescu face observaţia
că Cioloş nu e prea sociabil. N-are obiceiul să iasă la o bere cu colegii @ Un
“răutăcism” marca Băsescu: se întreabă când îi va veni rândul lui Predoiu…
@ Camera Deputaţilor a votat un amendament prin care salariile bugetarilor
cresc cu 10% de la 1 Decembrie. Adio sistem de salarizare unic! @ Solicitat să
dea relaţii despre eliminarea vizelor, ambasadorul american ne-a spus ce ne-au
spus Clinton şi Bush: că România se îndreaptă în direcţia bună. Doar că direcţia
asta duce cam departe @ Iohannis a decorat angajaţii ai UPU şi SMURD, pentru
acţiunile întreprinse în dezastrul de la Colectiv @ Consecvent cu sine însuşi,
Oprea dă asigurări că va susţine în Parlament premierul desemnat @ Corpul de
control al ministrului Transporturilor are suspiciuni de natură penală la proiectul
autostrăzii Orăştie-Sibiu @ Un alt tânăr rănit în incendiul din clubul Colectiv a
murit, joi, la Spitalul “Bagdasar-Arseni” din Capitală. Astfel, numărul celor care
şi-au pierdut viaţa în tragedie ajunge la 54 @ Cioloş spune că nu are de gând să
schimbe structura Guvernului, dar caută noi miniştri după care le “lasă timp să
vadă ce se poate face după ce-şi preiau portofoliile” @ Cele mai “citite” cărţi
sunt cele de la Târgul GAUDEAMUS care se află şi toamna aceasta la linia de
start. În perioada 18 - 22 noiembrie în Pavilionul Central  al Complexului Ex-
poziţional Romexpo vor putea fi răsfoite şi, mai ales cumpărate, mii de titluri
@ Uite că Udrea îşi va putea plăti cauţiunea. Şi nu că ar dispune ea personal de
aceşti bani, ci una dintre firmele la care este asociată a depus o garanţie imobili-
ară, care să acopere cauţiunea de 5 milioane de lei  @ Decizie definitivă după
16 ani de procese: Iohannis pierde o casă din centrul Sibiului @ Ioan Becali
poate fi eliberat condiţionat din penitenciar după ce a executat o pedeapsă de 6
ani şi 4 luni de închisoare la Penitenciarul Poarta Albă @ Preşedintele Băsescu
iar are probleme cu femeile în instanţă: Alina Bica cere audierea sa.  Fosta şefă
a DIICOT a solicitat magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie audierea
fostului preşdinte, în calitate de martor,  în dosarul în care a fost trimisă în jude-
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cată alături de fostul ministru Adriean Videanu. În schimb, Bica renunţă să o mai
cheme pe Elena Udrea ca martor în dosar. După Băsescu, urmează audierea omu-
lui de afaceri Ovidiu Tender şi a soţiei lui Adriean Videanu, Mioriţa @ România
devine membră a Comisiei ONU pentru Dreptul Comerţului Internaţional, după
ce Adunarea Generală ONU a ales membrii acesteia la 9 noiembrie 2015
@ Dacian Cioloş ne-a ţinut în suspans tot week-end-ul cu cabinetul său de
tehnocraţi. Iar duminică, cu un sfert de oră întârziere, ne-a prezentat o listă de
„no name”. Cu câteva excepţii: cei doi diplomaţi (Comănescu şi Motoc), o cam-
pioană (Lipă) şi un poliţist (Tobă). Dar şi cu Dâncu – în legătură cu care s-au
adeverit zvonurile că ar fi fost agreat de Iohannis chiar pentru conducerea gu-
vernului  @ S-ar putea crede din simpla lectură că PSD-ul este cel avantajat, iar
PNL-ul cel sancţionat. Asta nu se va vedea însă înainte de votul final al parla-
mentului @ Deja au apărut contestări – Cristina Guseth, prietena Monicăi
Macovei (care când era ministru a “donat” ONG-ului acesteia 40.000 euro!) şi
fără studii juridice. Dar şi “fotomodelul” de 28 ani de la Sănătate, Baciu @ Gurile
rele zic că ar fi un guvern făcut la Bruxelles, după regulile popularilor, aflaţi la
putere. Este, însă, cu siguranţă unul dintre rarele guverne în care nu şi-au aflat
locul oameni politici. Cu excepţia lui Dâncu… @ În atentatele de la Paris au
murit şi doi români. S-au aflat în momentul nepotrivit, în locul nepotrivit @ În
drumul lor spre Antalya, la reuniunea celor 20 de mari puteri economice, şefii
Europei, Tusk şi Juncker s-au oprit la Otopeni pentru a-i da lui Cioloş ultimele
indicaţii .

Coloana of ic ia lă
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Săptămâna 46
(16 - 22 noiembrie 2015)

@ Cabinetul Cioloş a păşit cu stângul: la doar câteva ore de la anunţul com-
ponenţei sale, premierul desemnat a fost nevoit să renunţe la ministrul Sănătăţii
din motive de exhibiţionism! Doctorul Baciu era sexymodel pentru publicaţii
pentru bărbaţi. Şi nici nu-şi dăduse rezidenţiatul.A fost înlocuit cu un medic
matur de la Cluj @ Cioloş a mai făcut o gafă în programul de guvernare: a
spus că intenţionează că comaseze toate alegerile – lucru posibil doar prin
schimbarea Constituţiei. Care – a avertizat chiar Gorghiu – nu e treaba sa, ci a
viitorului guvern ales @ Audierile au relevant grave lacune ale candidaţilor în
considerarea propriului rol. S-au scuzat pe motiv că n-au avut timp să apro-
fundeze… @ Până acum opoziţia e constituită din cei vreo 30 de parlamentari
ai ALDE, care nu vor vota guvernul. Plus Ponta @ Dealtfel, secretarii de stat
ai formaţiunii au fost somaţi să demisioneze @ Irina Radu, şefa interimară a
TVR, responsabilă pentru două gafe majore ale postului public strigă “Help!”
Pe 20 noiembrie instituţia intră în blocaj financiar! Cine o salvează? @ La au-
dierea din Comisie, lui Dâncu i s-a făcut rău şi a fost dus la spital! Periculoasă
meseria de ministru @ Bilanţul din Colectiv a ajuns la 56 de morţi. Alte 13
dintre victime sunt în situaţie critică @ Ziua şi catastrofa: un microbuz cu hand-
balişti a fost strivit de un TIR, iar trei dintre membri echipei au murit @ Un
gest ostentativ, dar inutil: Dragnea a prezentat bilanţul guvernării Ponta. Fără
Ponta, care nici n-a fost anunţat @ Cioloş dă asigurări că guvernul său îşi va
asuma doar deciziile care au fost luate de Parlament, nu şi cele ale guvernului
Ponta @ Un secretar de stat de la Ministerul Sănătăţii – Alin Tucmeanu, de la
UNPR – a fost reţinut de DNA pentru primire de mită @ Şeful Oficiului pentru
Protecţia Martorilor a fost şi el reţinut pentru deturnare de fonduri @ Lui Dâncu
i s-a făcut rău din cauza unei cure în urma căreia a slăbit vreo 20 de kilograme
@ Audierea inginerei Guseth a fost o catastrofă! Candidata s-a considerat umil-
ită de întrebările de abecedar juridic care i-au fost puse. În ciuda evidentei sale
incompatibilităţi, comisia a votat-o! Cioloş a avut însă bunul simţ să o în-
locuiască în ultimul moment cu un jurist de meserie @ Bâlba secolului: nomi-
nalizarea candidatului pentru portofoliul Justiţiei! După prestaţia catastrofală
a Cristinei Guseth - validată de comisie! – Cioloş s-a răzgândit şi a venit cu un
nou candidat, Selegean. Acesta avea nişte “bube” la BRD unde lucrează, aşa
că a fost sărit şi el de o doamnă Prună, adusă dis de dimineaţă de la Bruxelles
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@ Sexy-candidatul Baciu este deja regretat de colectivităţi minoritare @ La
prânz, Cioloş s-a prezentat la Parlament cu oastea sa de strânsură, în faţa unui
legislativ ferm hotărât să nu-şi bată capul cu formula guvernamentală @ Călin
Tăriceanu, liderul Opoziţiei, a ţinut un discurs exploziv prin care a dezvăluit
planul secret al lui Iohannis: acela al trecerii de la “guvernul meu”, la “parla-
mentul meu” @ Guvernul Cioloş a fost validat cu aproape 400 de voturi @ La
Ghimbav se construieşte fabrica unde va fi produs, în colaborare cu AIRBUS,
un tip modern de elicopter @ După depunerea jurământului de către noul gu-
vern, la Cotroceni, Iohannis s-a dus (în premieră!) la Palatul Victoria, pentru a
participa la prima reuniune a noului Guvern @ Nu se ştie exact cum a ajuns
Iohannis la concluzia că politicienii şi-au dorit un guvern independent @ De-
zastru la autoritatea pentru protecţia martorilor: DNA a făcut o recoltă ex-
cepţională de persoane acuzate de corupţie. A fost arestată aproape toată
conducerea instituţiei @ Preşedintele nu se împacă cu idea că justiţia l-a lăsat
fără una dintre casele de la Sibiu şi caută soluţii. Poate îl ajută doamna Stanciu
@ Boc e de părere că acest guvern are şanse mari să fie un guvern de succes!
@ Iar Băsescu crede că Guvernul Cioloş este sub controlul PSD! Dar PSD-ul
sub controlul cui o fi? @ Ordonanţa lefurilor mari ale înalţilor demnitari, dată
de Oprea în absenţa lui Ponta, care-i fericea pe aceştia cu salarii de peste 200
milioane, a fost respinsă la Senat. Cei care i-au încasat nu-i vor da înapoi
@ Votul prin corespondenţă, reclamat de UDMR este considerat a fi în ordine
de Curtea Constituţională @ Derută în PNL: care mai este rolul lor ca partid
de opoziţie? Cum nu se pot atinge de guvernul technocrat şi nici de Ponta, libe-
ralilor nu le mai rămâne decât să se lupte cu PSD-ul. Cuvântul de ordine lansat
de Alina Gorghiu este ofensiva pentru depesedizarea autorităţilor locale @ Într-o
singură zi – marţi – Iohannis a cuvântat cât în tot anul de când e preşedinte.
Era şi normal – şi-a văzut visul cu ochii: are un gvern “al său”, chiar dacă cu
alt premier decât cel care s-a antrenat din greu tot anul @ Odată rezolvată pro-
blema guvernului, preşedintele şi-a luat din nou tălpăşiţa peste hotare. S-a dus
în Slovacia să facă un schimb de experienţă în materie de primire a migranţilor
şi să-i mustre pe slovaci @ Apropo de asta: cu tot ce s-a întâmplat la Paris, de-
cizia României rămâne fermă: vom primi atâţia migranţi câţi ne va repertiza
Comisia! @ Eternul voiajor Ioan Ghişe s-a mai mutat încă odată la un alt partid.
De data asta la Partidul Puterii Umaniste, care îi reuneşte pe cei care i-au rămas
fideli lui Voiculescu şi nu s-au dus la ALDE @ PSRO reclamă scăderea pragu-
lui electoral la 3%! De ce? Pentru că altfel, partidul lui Geoană n-are nici o
şansă să intre în parlament @ O cauţiune record i s-a pus şi lui Radu Budeanu,
intermediarul mitei lui Buzăianu către Udrea: 2 milioane! Euro” @ Fostul şef
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de la Protecţia Martorilor făcuse din instituţie o feudă proprie, explotându-i pe
cei aflaţi sub acoperire şi şantajându-i. În ciuda reclamaţiilor repetate, nimeni
nu l-a deranjat până când unul dintre martori a încercat să se sinucidă! @ O
reţea de mită în ţuică şi mici s-a descoperit în Teleorman, la poliţia rutieră. Im-
plicat este şi un procuror @ Luat în primire de la aeroport, Radu Budeanu a
fost dus direct la DNA. A fost audiat, i s-au comunicat acuzaţiile şi i s-a stabilit
o cauţiune de 2 milioane lei. Cu cele 5 ale Elenei Udrea fac şapte – pentru
operaţiunea de transport a celor 5 milioane de euro – şpaga de la Buzăianu
@ Nici n-a intrat bine în pâine, că Cioloş s-a şi apucat să reorganizeze minis-
terele @ Dâncu doreşte să demonstreze că merită titlul de ministru. Păi, îl meri-
tă de pe când era la cârma Informaţiilor, în cabinetul Năstase @ În România
mai sunt internate 45 dintre victimele de la “Colectiv” @ Cei aflaţi la spitale
din străinătate vor fi repatriaţi pe socoteala Ministerului de Externe @ Preşe-
dintele a promulgat legea care interzice desfăşurarea de activităţi publice în
clădirile cu bulină. A fost publicată şi lista localurilor din Centrul Vechi care
vor fi închise. Era mai uşor să se publice lista celor care rămân deschise
@ N-o să vă vină să credeţi, dar nici Parlamentul nu are aviz ISU. Are însă o
formaţie proprie de pompieri @ Dan Şova a fost adus cu mandate la DNA unde
i s-au comunicat noile acuzaţii care i se aduc în dosarul de trafic de influenţă
de la CET Govora @ Numărul deceselor de la Colectiv a ajuns la 57 @ O
judecătoare de la Tribunalul Bucureşti - Geanina Terceanu – a luat mită peste
200.000 euro pentru a da o soluţie de achitare @ Doi secretari de stat de la
Agricultură au demisionat, nemaiaşteptând să fie schimbaţi! @ Ambasadorul
Klemm ne demonstrează că procesul de obţinere a vizelor este foarte simplu.
Complicată e doar obţinerea vizelor @ Ministrul Tobă a şi plecat la Consiliul
Extraordinar JAI de la Bruxelles. În costum civil, nu în uniformă de general.
De poliţie… @ O zicere memorabilă a lui Putin: “Este treaba lui Dumnezeu
să-i ierte pe terorişti. Este treaba mea să îi trimit la el!” @ Parchetul Înaltei
Curţi a cerut Senatului încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a lui Dan
Şova. Este a treia încercare… @ Ambasadorul american Hans Klemm s-a şi
prezentat la palatul Victoria pentru a-i da indicaţii lui Cioloş @ Radu Beligan
a suferit o intervenţie chirurgicală. Analizele care i s-au făcut le-au părut doc-
torilor mai bune decât ale unui tânăr @ Cioloş spune că a găsit Programul Ope-
raţional Regional blocat. Ponta şi Corina Creţu l-au contrazis, însă @ Sorin
Oprescu a fost trimis în judecată pentru mai multe fapte de corupţie @ Tot în
judecată a fost trimis şi ginerele ex-preşedintelui, Radu Pricop. Pentru com-
plicitate la şantaj @ Primarul Reşiţei a fost arestat pentru luare de mită @ Criză
de morminte la Ploieşti: municipiul nu mai dispune decât de 20 locuri de veci!
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@ Judecătoarea Terceanu şi fraţii Becali au fost arestaţi pentru o mită de peste
200.000 euro pe care judecătoarea a primit-o ca să-i achite în dosarul Trans-
ferurilor @ Guvernul a ţinut prima sa şedinţă informală sâmbătă – ca să-i înveţe
pe noii miniştri cu programul prelungit @ Consilierul lui Oprescu, Solomon
Wigler a fost condamnat la patru ani închisoare @ După ce au căutat-o din
vară toate instituţiile cu atribuţii în domeniu fără succes, epava planorului dis-
părut a fost găsită de nişte turişti pe Postăvarul @ Noul purtător de cuvânt al
Guvernului este Dan Suciu. Poate că de data asta e mai norocos decât atunci
când a îndeplinit aceeaşi funcţie pentru Ungureanu – doar vreo două luni…
@ Finală românească la Turneul Campionilor în proba de dublu: Horia Tecău
(şi partenerul său Rojer) l-a învins pe Florin Mergea (şi partenerul său Bopana)
@ Cioloş vrea să le plătească medicilor care i-au tratat pe răniţii de la Colectiv
ore suplimentare @ Numărul elevilor din şcolile profesionale s-a dublat.
Bac-ul e de vină! @ Premierul a lămurit problema religiei sale: este creştin-
ortodox! Dar unul temperat… 

Misiune urgentă
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Săptămâna 47
(23 - 29 noiembrie 2015)

@ O propunere de preşedinte de partid… tehnocrat! Cozmin Guşă, om cu
simţul umorului, le sugerează liberalilor să-l aleagă preşedinte pe Rareş Bog-
dan. Cum “cine e Rareş Bogdan”? Băiatul ăla cu eşarfă care se visa preşedinte
la TVR… @ Nu se mai ţine recepţie de 1 Decembrie la Cotroceni. Din motive
de austeritate – zice Iohannis. Unii cred că din motive de… Securitate – să nu
se întâmple ceva de genul isprăvii lui Ghişe şi a tricoului său cu slogan antibă-
sist. Dacă ajunge la Cotroceni vreun anti-Iohannist? @ Dragnea a răsuflat uşu-
rat după termenul de la recursul său la sentinţa din dosarul Referendumului.
S-a amânat pronunţarea. Dacă se respectă toate înţelegerile care au dus la
instalarea guvernului technocrat, într-o manieră neconstituţională, Dragnea ar
trebui să fie achitat. Dacă nu, nu… @ Leul a devenit violent! Dovadă – o fe-
meie din Picior de Munte ar fi fost muşcată de un leu din menajeria privată a
unui executor judecătoresc. Probabil cel cu care se conving “clienţii”… @ Un
alt deces din cauza unei gropi, după motociclistul lui Oprea. De data asta un
biciclist care nu făcea parte din nici o coloană oficială… @ Se pare că primarul
interimar al Capitalei de la UNPR nu mai are zile multe în funcţie: majoritatea
PNL-PSD din Consiliul General i-a pus gând rău… @ Preşedintele CJ Harghita
lansează un avertisment: “Avem de patru ori mai mulţi urşi în judeţ decât
numărul optim!” @ Dâncu a cerut amânarea “Orei ministrului” de la Parla-
ment, pe motiv că n-a avut timp să se pregătească… @ Dorel de la asfaltări:
în Aiud a fost asfaltată o stradă cu excepţia locului pe care se afla parcată o
maşină! @ Tecău şi partenerul său olandez din echipa de dublu care a câştigat
Turneul Campionilor au încasat pentru asta 400.000 de dolari! Cei doi au câşti-
gat şi proba de dublu de la Wimbledon @ Dragnea face o breşă în sistemul
partinic prin anunţul că PSD va vota pentru ridicarea imunităţii lui Şova @ 10
dintre românii cu averi mari controlaţi de ANAF au fost găsiţi cu venituri nede-
clarate de peste 87 milioane de lei! @ Să fie un semn? Românii din străinătate
au trimis anul acesta acasă mai mulţi bani decât anul trecut! @ Adrian Năstase
ripostează la alegaţiile lui Ioan Talpeş cum că şeful SIE, Constantin Silinescu
ar fi fost agentul unei puteri străine. Şi dă de înţeles că şi despre fostul consilier
prezidenţial s-ar putea afirma unele lucruri neonorabile – printre care şi acela
că ar fi avut iniţiativa să predea americanilor lista agenţilor români din străină-
tate. Un lucru care nu se face, în general… @ Curat tupeu nediplomatic al am-
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basadorului german, Hans Werner Lauk, care ne îndeamnă să respectăm cotele
de migranţi repartizate de Bruxelles pentru adăpostirea valului de refugiaţi care
au răspuns chemărilor Angelei Merkel @ Coaliţia PSD-ALDE-UNPR nu mai
funcţionează – anunţă Tăriceanu. Dragnea şi Oprea nici nu confirmă, nici nu
infirmă… @ Dragnea dă vina pentru iregularităţile de la Referendum pe tinerii
voluntari care i-ar fi folosit în mod neautorizat semnătura scanată… @ Zarvă
mare pe tema fotografiei de grup a noului guvern în care protocolul a aşezat
femeile în spatele bărbaţilor. Cioloş promite să refacă poza. Poate şi cu alţi
miniştri… @ Cea mai gravă criză mondială este pe cale de a exploda datorită
gestului iresponsabil al Turciei, care a doborât un avion rusesc care participa
la acţiunile antiteroriste din Siria, pe motiv că ar fi încălcat spaţiul său aerian.
Piloţii, care s-au catapultat, au fost împuşcaţi în aer de rebelii care controlau
zona din Siria în care s-a produs incidentul @ După ce Şova a cercetat cele
patru volume ale dosarului său, Comisia Juridică a Senatului a dat undă verde
pentru arestarea sa. Într-un timp record! Tăriceanu crede că n-au avut timp nici
să răsfoiască dosarul @ Preşedintele Senatului n-a precizat care va fi atitudinea
sa şi a alor săi, din ALDE, dar oricum nu poate înclina balanţa pe al cărei
celălalt talger s-au aşezat, frăţeşte, Dragnea şi Gorghiu @ Ştefănel şi mai nu
ştiu cum, ciudatul primar interimar al Capitalei, ajuns în poziţia asta dintr-o
întâmplare, a fost răsturnat de la putere de alianţa PSD-PNL! @ Surpriza zilei
a fost promulgarea legii prin care se majorează salariile bugetarilor cu 10% -
chiar dacă mulţi economişti au avertizat asupra riscurilor. Iohannis a sem-
nat-o ca să salveze guvernul technocrat! @ Salarizarea unitară va veni cu
viitorul buget – ne spune Vasile Dâncu. Şi cu următorul guvern! @ 10 dintre
pacienţii de la Colectiv sunt în stare gravă… @ Legea privind amnistia fiscală
a fost publicată în Monitorul Oficial @ Într-o conferinţă pe care a susţinut-o
în faţa unei asistenţe economice, Florin Georgescu, primviceguvernatorul
BNR, a afirmat că în România costul crizei a fost transferat asupra salariaţilor
@ Fosta directoare din Ministerul Sănătăţii care a fost surprinsă luând şpagă a
fost condamnată la cinci ani închisoare @ Scandalul ISU ţine afişul zilei.
Tragedia de la Colectiv ridică vălul de pe o încrengătură de afaceri în care sunt
implicaţi şefii din instituţie şi rudele lor “acreditate” pentru lucrări de speciali-
tate @ Nori negri deasupra prestigiului lui Arafat care a patronat – cu sau fără
ştiinţă – această stare de lucruri @ DNA a audiat şi reţinut pe cei trei şefi ai
ISU Bucureşti-Ilfov, care au şi fost suspendaţi din funcţii @ Parlamentul a dat
undă verde unui proiect de lege aşteptat de peste 800.000 de victime ale aran-
jamentelor bancare. “Ia-ţi casa înapoi şi lasă-mă în pace” – ar suna esenţa aces-
tei legi care prevede că cei care nu mai pot plăti ratele pot renunţa la case fără



a mai fi urmăriţi pentru plata restanţelor @ Bancherii nu mai pot de grija tine-
rilor care nu vor mai avea acces la credite. Dar nu este obligatoriu să fim o
naţiune de proprietari. Există viaţă şi cu chirie @ TVR, care s-a făcut de baftă
sub conducerea interimară a Irinei Radu, când a ratat cele mai importante
evenimente pentru că şefii nu răspundeau la telefon, s-a dus cu sărumâna la
Parlament să ceară scumpirea abonamentelor, fără de care soarta celor peste
2000 de angajaţi (!) se află în pericol @ Noul primar interimar  al Capitalei
este un liberal – Răzvan Sava @ Iohannis are de acum, după “guvernul meu”
şi “teatrul meu”. Trupa de la Nottara, rămasă fără sală din motive de bulină, a
fost invitată să dea reprezentaţii la Palatul Cotroceni. Nu în Sala Unirii (acolo
au loc altfel de piese) ci în cocheta sală de teatru a Palatului @ Ponta, pe face-
book, îl atacă pe Iohannis: dacă mai eram eu premier şi mă duceam la el cu
legea pentru majorarea salariilor bugetarilor, précis o respingea pe motiv că
nu sunt bani… @ Primarul de la Şelimbăr, om cu o avere de peste 100 de mili-
oane de euro a fost, în sfârşit, reţinut de procurori, acuzat de abuz în serviciu.
Doar atât? @ Magistraţii europeni sunt îngrijoraţi de implicarea serviciilor se-
crete în justiţia din România. CSM-ul este însă liniştit… S-a obişnuit… @ Har-
nicul ambasador american Hans Klemm s-a dus în vizită şi la Ministerul de
Interne. Oare când se va duce şi la Ministerul Culturii? @ Ultima găselniţă a
lui Băsescu: “Aş fi un excepţional premier!” Ne-a fost suficient ca ”excepţional
preşedinte”. Nu mai vrem oameni “excepţionali”. Vrem tehnocraţi! @ Aoleu!
Tolontan a fost filat. Adică urmărit! În miez de noapte – de un bărbat şi o fe-
meie. Hai, de femeie mai e de înţeles. Dar bărbatul? @ Motivul ar fi legat de
jihadul declanşat de jurnalist împotriva ISU şi a sponsorizărilor lor @ Se naşte
un curent anti-Arafat, după ani de zile de admiraţie necondiţionată. Asta e viaţa:
azi eşti sus, mâine… @ Colac peste pupăză, a mai apărut şi acuzaţia de plagiat
la adresa ministrului Petre Tobă. Acesta a explicat, convingător, că şi-a făcut
teza împreună cu un coleg care, întâmplător, avea aceeaşi temă! @ Între timp
a fost numit şi un nou şef la ISU Bucureşti: generalul Gheorghe Pop! N-are
(încă) treabă cu sponsorii. Poate mai încolo, după ce se mai liniştesc lucrurile
şi iese din spital şi ultimul colectivist… @ Evenimentul zilei a fost reuniunea
APCEMN (aia cu “lacul rusesc” – Marea Neagră) la care a participat şi şeful
Dumei de Stat din Rusia, Serghei Narâşkin, care avea interdicţie de intrare în
UE de la Bruxelles. Nu s-a făcut caz, însă, mai ales că acesta trebuia să preia
preşedinţia organizaţiei de la Tăriceanu @ Coadă la DNA în dosarul Retro-
cedărilor. Procurorii, politicoşi, l-au preluat de la aeroport pe Ioan Oltean,
mustăciosul acela care era secretar general la PDL şi care avea o favorită –
fostă Miss Bistriţa – pe care a făcut-o şefă la ANRMAP. Acolo de unde
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şmecherii luau milioane (de euro) pentru proprietăţi dubioase câştigate în
instanţe inteligente de băieţii deştepţi @ Nesimţiţii de procurori au reţinut-o şi
pe Miss Crinuţa Dumitrean, deşi fata s-a îngrijit să fie gravidă când urma să
fie cercetată @ S-a descoperit că Oltean, om pios, primise cadou 600.000 de
euro, pentru partid, într-o mânăstire! @ Înregistrări făcute pe şest au arătat că
fraţii Becali şi Borcea s-au încăierat în dubă din cauza mitei pentru judecă-
toarea Terceanu @ Codruţa Kovesi a recunoscut la TV că nu dă bacşiş la
coafor. D-aia arată cum arată, ar fi zis Elena Udrea, care cotizează regulat
@ Nici nu mai ţinem minte  de câte ori a fost trimis în judecată Darius Vâl-
cov… @ Musulmanii din România, ăia istorici, cer închiderea lăcaşurilor de
cult în care se propagă “idei religioase nerecunoscute” @ Iohannis a discutat
cu ambasadorii ţărilor din UE despre migraţie. Degeaba, că tot ce-o să zică
Juncker o să facă @ Piedone a fost eliberat “pe bune”: nu avea atribuţii să veri-
fice dacă la “Colectiv” erau îndeplinite normele PSI – zice judecătorul @ Pa-
triarhia a găsit motivul pentru care trebuiesc cheltuiţi banii pentru Catedrala
Neamului: e un proiect vechi de 130 de ani! Şi-aşa s-a întârziat prea mult!
@ A intrat în malaxor “lotul Şelimbăr”! Acela cu primarul Măricuţă, care
agonisise din muncă cinstită o avere de peste 100 milioane de euro. 17 inşi au
fost reţinuţi din “lotul” ăsta @ Camera Deputaţilor a adoptat “Legea caselor”,
spre disperarea bancherilor care se vor trezi că devin administratori de fond
locativ. Clienţii pe care i-au păcălit cu clauze dubioase pot înapoia casele fără
să mai plătească ratele umflate rămase @ Ambasadorul german semnalează că
sume immense de bani sunt fraudate prin licitaţii. Nu doar în România…
@ Nevasta noului primar interimar al Capitalei, Răzvan Sava, câştigă la
CNVM 12.500 euro pe lună. La banii ăştia, primarul ar putea lucra pe gratis!
@ Vreme rea in multe zone din tara, in care s-au produs si inundatii. La munte
a nins si s-a deschis mai devreme sezonul de sporturi de iarna@ Sorin Oprescu
a fost operat la plămâni@ DNA solicită acordul Camerei pentru arestarea depu-
taţilor Ioan Oltean şi Florin Teodorescu, în dosarul Restituirilor@ Alegeri cu
scandal la Academia Română. Academicienii s-au împărţit în două tabere în
chestiunea spinoasă a cetăţeniei unor candidaţi care activează şi în străinătate
@ Scandal la Senat provocat de delegaţia ucraineană  la Adunarea Generală a
APCMN, care a protestat împotriva preşedintelui Dumei de Stat din Rusia,
Serghei Naraschin@ Scandalul s-a propagat în presă  pe motiv că Serghei
Naraschin ar fi avut interdicţie de a intra în ţările UE. Senatul a arătat însă că
a existat un acord în acest sens obţinut de ministerul de Externe de la Bru-
xelles@ Elegant, Naraschin a declarat că “respectăm alegerea României
privind Scutul”@ Ziua porţilor deschise la palatul Victoria. A intrat cine a vrut
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- la fel ca şi in guvernul tehnocrat al lui Cioloş @ Noul preşedinte ANI este
interimarul Bogdan Stan, care la precedentul concurs nu a luat nici proba scrisă
@ Raed Arafat, tot mai controversat şi somat să demisioneze. Ceea ce el refuză
@ Bute a pierdut şi meciul cu DeGale pentru recâştigarea titlului mondial. Era
însă limpede, încă de la Nottingham, că a sa cariera a luat sfârşit sub pumnii
lui Froch @ Iohannis a participat la summitul UE - Turcia, de la Paris şi i-a
dat asigurări lui Erdogan că România va sprijini Turcia să intre în Uniune.
Când o fi sa fie... 

Săptămâna 48
(30 noiembrie - 06 decembrie 2015)

@ Dumnezeu a ţinut, de data asta, cu românii! Odată – că ne-a dat timp frumos
pentru desfăşurarea parăzilor militare – spectaculoase, ca de obicei, dar doar
Cel de Sus ştie cât de eficient este ce ne arată mai-marii Armiei. Iar a doua
oară – că a fost prins înainte să-şi pună planul tembel în aplicare “teroristul”
de la Târgu Secuiesc. Un fel de membru al aripii maghiare a Al Qaeda, care ar
vrea instaurat un  fel de “stat Islamic” în Ardeal @ SRI şi DIICOT s-au umplut
de lauri cu acest prilej. Chiar dacă “creierul” acţiunii n-a demonstrat prea multă

Ieș i rea lu i  Oprea
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minte @ Să ne gândim însă ce s-ar fi întâmplat dacă idiotului i-ar fi reuşit ten-
tativa… @ La parada din Bucureşti au participat foştii şi actualii preşedinţi!
@ A lipsit Gabriel Oprea, care a preferat vremea mai caldă din Dubai. Dar a
trimis de pe scara avionului un mesaj în care a vorbit din  nou despre interesul
naţional! @ Liderii politici şi cei tehnocraţi s-au întrecut în mesaje optimiste
adresate sărbătoritului. Adică poporul român! @ La înălţime a fost Alina
Gorghiu, care nutreşte speranţa că PNL se va ridica din nou, la înălţimea mo-
mentului. Când s-a mai ridicat, că nu ţinem minte? @ Guvernul nu stă degeaba,
el lucrează: a fost înfiinţată Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor.
În caz că or să vină de bună voie, nu repartizaţi prin cote @ Într-un interviu
pentru presa străină, Codruţa Kovesi a dezvăluit că toţi ochii DNA-ului sunt
acum pe fraudele cu fonduri europene @ În prezenţa noului ministru al Apărării
Naţionale, Mihnea Motoc, a fost activat Comandantul Multinaţional de Divizie
Sud-Est al NATO @ Eurostat continuă să ne dea peste nas: suntem pe ultimul
loc în UE în ponderea cheltuielilor pentru cercetare! Dacă o fac alţii, de ce să
ne mai batem capul şi noi! @ Preşedintele Iohannis a profitat că e liber – în
absenţa recepţiei de Ziua Naţională – şi a decorat nişte reprezentanţi ai Acade-
miei Române, Agenţiei Spaţiale Române şi ai RFI România! @ De Ziua uşilor
deschise, 4.000 de cetăţeni au vizitat palatal Victoria şi au văzut cu ochii lor
unde ostenesc miniştrii tehnocraţi @ Informaţiile ulterioare despre atentatul
terorist din Tg Secuiesc mai scad tensiunea: n-a fost, practic, vorba de o bombă,
ci de material cu care s-ar fi putut confecţiona una, dacă individual era lăsat în
pace. Dar n-a fost. S-a descoperit la el acasă şi un poligon de tir, dar nu şi arme.
Oricum, atentatul a folosit la ceva: am intrat, de-a buşilea, în rândul ţărilor
cu… terorism dezvoltat! @ O premieră a ultimilor 26 de ani: la Cotroceni nu
se organizează recepţia de Ziua Naţională! Iar parada militară va avea loc tot
în Piaţa Constituţiei, pentru că lucrările de refacere a Arcului de Triumf se pre-
lungesc în mod inexplicabil @ Aglomeraţie şi incidente la mănăstirea Peştera
din Dobrogea, cu moaştele Sfântului Andrei, unde credincioşii s-au înghesuit
în speranţa rezolvării mistice a problemelor lumeşti @ Ministrul Culturii, cel
nou, promite o sală de concerte modernă pentru Festivalul Enescu din 2017.
Nu e prea clar cum va face asta în anul pe care îl are la dispoziţie...@ Comemo-
rarea trecerii unei luni de la tragedia din clubul Colectiv l-a adus acolo şi pe
primarul Piedone care şi-a anunţat ieşirea din politică @ O tragedie individuală
în mijlocul Bucureştiului: un neamţ de 57 de ani s-a aruncat de la etajul 17 al
Intercontinentalului @ Centrul Vechi a devenit pustiu după închiderea ma-
jorităţii cafenelelor şi cluburilor în urma legii promulgate de Iohannis. Se lasă
cu pagube pentru întreprinzători, dar şi pentru stat şi angajaţi...@ Deşi bugetarii
au avut zi liberă de Sf. Andrei, guvernul a lucrat. S-a ocupat de pregătirile de
iarnă şi nu la palatul Victoria, ci la Vila lac 1, lângă locuinţa nelocuită a lui
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Iohannis @ 40 de turişti au rămas blocaţi de zăpadă în Parâng, iar un
basarabean a murit după ce s-a prăbuşit într-o prăpastie în Postăvarul @ De
aniversarea Zilei Naţionale, revista Cultura se închide. Ministerul n-a mai avut
bani pentru ea. Cum “care minister”? @ Luni seară s-au aprins cele 3 milioane
de LED-uri din decorurile de sărbători ale Capitalei. În absenţa lui Oprescu...
@ Rădoi a divorţat definitiv şi irevocabil la funcţia de (semi)antrenor al Stelei.
Astra i-a dat lovitura mortală în ultimul minut al meciului @ Dragnea lă-
mureşte situaţia: nu se mai poate vorbi de o coaliţie cu UNPR şi ALDE dacă
nu mai avem un guvern pe care să-l susţinem! @ Iohannis îi face un frumos
cadou de instalare lui Cioloş: îl trimite la Bruxelles, la Consiliul European! În
felul acesta demonstrează şi cât a fost de incorect faţă de Ponta, care n-a avut
prilejul ăsta sub doi preşedinţi! O singură dată s-a dus – fără mandat – şi şi-a
găsit scaunul ocupat de Băsescu! @ Este o adevărată tradiţie în guvernele
României – ca unii dintre miniştri să se aibă rău cu gramatica. Cel mai recent,
titularul de la Externe, Lazăr Comănescu, vorbea despre aderarea Muntene-
grului la NATO, exprimându-se că “însuşi această ţară” ar trebui să nu ştiu ce
şi nu ştiu cum… @ Dragnea a avut o revelaţie: că Gabriela Firea ar fi bună de
primăriţă a Capitalei. Deşi saltul de la comună (Voluntari) la oraş (Bucureşti)
ar putea să fie cam prea mare @ O lovitură nedreaptă în moalele creştetului
europarlamentarului Buşoi: după o intensă (şi costisitoare) campanie publici-
tară, sondajele îl indică abia pe locul 4 la şansele de a-l înlocui pe Oprescu.
Deşi şi el e doctor… @ Mai sunt 31 de răniţi de la Colectiv internaţi în spitalele
bucureştene. 6 dintre ei sunt în stare critică şi gravă… @ Un sondaj CIADO
creditează PNL-ul cu 39,6% şanse în alegeri, faţă de doar 31,6% ale PSD-ului,
pe care le împarte însă cu UNPR. ALDE are doar 2,6%, dar Tăriceanu e creditat
cu cele mai mari şanse la… Primăria Capitalei @ Comisia juridică de la
Cameră a dat verde pentru încătuşarea lui Oltean şi Teodorescu @ Şova află
abia joi dacă le împărtăşeşte soarta. Are de partea lui doar ALDE ai cărui sena-
tori vor vota împotrivă @ Şedinţa festivă de la Senat în cinstea Zilei Naţionale
s-a ţinut, fără Iohannis, dar cu Cioloş @ Mişu Negriţoiu, preşedintele ASF, a
fost ales membru în Consiliul de Administraţie al EIOPA – Autoritatea Euro-
peană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale @ Week-end-ul a fost dominat
de convorbirile pe marginea prevederilor bugetului pentru 2016. Cea mai acută
notă este decizia guvernului de a nu aloca nici o sumă pentru construcţia de
biserici @ Înalt Prea Fericitul Daniel a avut o replică declarând că biserica
n-ar mai cere nici un ban de la stat dacă i s-ar înapoia toate proprietăţile care
i-au fost confiscate de-a lungul timpului @ Chestiunea s-a rezolvat într-o con-
vorbire telefonică cu premierul, din care a reieşit că se vor da, totuşi, bani pen-
tru bisericile aflate în construcţie. Dacă se va putea… @ A făcut vâlvă şi
Raportul de Audit pe 2014 al Curţii de Conturi, din care reiese că în toate



instituţiile publice se dă iama în banii statului, fără nici o teamă de urmări.
Dacă o persoană fizică ar face ceva din ceea ce fac aceste instituţii ar înfunda
puşcăria pe ani mulţi @ Senzaţie a făcut şi decizia instanţei de a nu da curs
cererii DNA de a-l aresta pe Şova, lăsându-l în arest la domiciliu. Procurorii
au ratat pentru a treia oară tentativa de a-l plasa în Beciul Domnesc @ Iohannis
l-a primit la Cotroceni pe directorul FMI pentru Europa, nimeni altul decât
Poul Thomsen, negociatorul şef din vremea guvernului Ciorbea. S-au depănat
amintiri, dar s-au exprimat şi îngrijorări faţă de politica fiscală a lui Ponta, pre-
luată de tehnocraţi @ “Baronul Puilor”, pedelistul Florin Popescu, a fost con-
damnat la doi ani de închisoare @ Veste proastă pentru Băsescu: procesul
“Demisia în 5 minute” a fost redeschis! @ Iohannis a promulgat legea privind
serviciile comunitare – cea care era să-l lase şi pe el fără preşedinţie dacă
nu-l ajuta doamna Livia Stanciu, şefa ÎCCJ. Prin această lege, primarii şi şefii
de Consilii Judeţene scapă de pedepse dacă au făcut parte din consilii de ad-
ministraţie ale unor companii care aparţin administraţiei locale @ Faţă de
nevoile de bani ale Bisericii, Curtea de Conturi vine cu o dezvăluire: BOR nu
poate justifica o sumă uriaşă de bani! @ Un proiect de lege anti-fumat este
blocat de o formulare tembelă, care se referă la “afişarea” ţigărilor în “locuri
de trecere” (?!)@ Veste proastă pentru bugetari: nici în 2016 nu vor exista
tichete de masă, de vacanţă, prime, tichete-cadou sau indemnizaţii la pensie
@ Iohannis a pus ochii pe jurnalişti pentru funcţii de ambasador. După
Hurezeanu, propus ca ambasador în Germania, Luca Niculescu este candidat
pentru postul de la Paris. Amândoi au fost angajaţi, în diverse perioade ai
statelor respective @ Legea “Casa înapoi” a fost trimisă preşedintelui spre pro-
mulgare. Mai mult ca sigur acesta o va trimite înapoi, după convorbirile pe
care le-a avut cu directorul FMI pentru Europa. 

Matr ioska
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Săptămâna 49
(07 -13 decembrie 2015)

@ Remus Cernea nu se lasă: propune impozitarea bisericii pentru comer-
cializarea unor produse – lumânări, tămâie, de pe urma cărora obţine impor-
tante beneficii. Dacă s-ar impozita, statul ar obţine anual 3,5 milioane euro
@ După tratamentele răniţilor din incendiul „Colectiv” urmează programul de
recuperare, pentru care MS a elaborat un program special @ Şi FISC-ul se
pregăteşte de Revelion: va fi cu ochii pe localurile care organizează petreceri
@ Gigi Becali nu s-a săturat, totuşi, de politică. Vrea să înfiinţeze un partid
care să ajute Biserica – “Familia ortodoxă” @ Geoană prevesteşte vremuri tul-
buri pentru Europa, analizând doar alegerile locale din Franţa @ Ultima găsel-
niţă a cheltuirii banilor publici: studiile de fezabilitate. Se sifonează sume
importante prin firme de consultanţă: 12 instituţii au cheltuit în acest fel 140
milioane de euro! @ “Premierul din umbră” Predoiu avansează în jos: e propus
la şefia conducerii PNL Bucureşti @ DNA face cercetări asupra modului în
care a fost avizată demolarea unor anexe ale Palatului Ştirbei, pe locul cărora
urmează să se înalţe un mall @ Senatorul Ion Chelaru este optimist: speră că
până la Crăciun bugetul să fie votat @ Primii “paşi înapoi” făcuţi în virtutea
noilor criterii de integritate ale PNL aparţin lui Marian Petrache şi Gheorghe
Flutur – în favoarea lui Ilie Bolojan şi Teodor Atanasiu şi Anca Boagiu – în
favoarea lui Cătălin Predoiu @ Au apărut deja proteste legate de tratamentul
preferenţial acordat răniţilor de la Colectiv faţă de alţii, cu aceeaşi gravitate a
urmărilor, dar proveniţi din alte accidente @ Peste hotare mai sunt 29 de răniţi
din “Colectiv” @ Preşedintele CJ Cluj, Mihai Seplecan, continuă să rămână
în funcţie deşi a fost dovedit că şi-a falsificat diploma de absolvire a facultăţii
@ După vizita directorului pentru Europa al FMI, Poul Thomsen şi după dis-
cuţiile avute cu preşedintele şi cu premierul, parte dintre înţelegerile pe buget
făcute cu partidele par să scârţâie. În special majorarea cu 10% a salariilor
bugetarilor @ Poliţia a pus mâna pe un adept DAESH. Are 17 ani şi s-a con-
vertit la Islam de un an @ Noul ministru al Transporturilor l-a demis pe Remus
Neaga, directorul de la Autostrăzi. I se reproşează lipsa de control pentru lu-
crările proaste efectuate de contractori şi toleranţa faţă de furturile de la staţiile
de taxare @ În vizita pe care a făcut-o pe la câteva imobile de patrimoniu care
necesită urgent reparaţii, preşedintele Iohannis a fost însoţit de europarlamen-
tarul Cristian Buşoi. În ce calitate? - au întrebat ziariştii care, ştiau ei ceva. De
invitat – a răspuns sec preşedintele, care pare să agreeze candidature lui Buşoi
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la primăria Capitalei, din partea PNL @ În parlament s-a dezbătut problema
numărului de câini la care au dreptul ciobanii, restricţionat de apărătorii vâ-
natului. Un câine sau chiar doi nu scapă turma de lupi sau de urşi @ Gabriel
Oprea nu mai are dreptul să coordoneze lucrări de doctorat – a hotărât Consiliul
Academiei Naţionale de Informaţii. Prea târziu. Prea ca la ţară… @ De Ziua
Constituţiei, preşedintele Curţii Costituţionale, Augustin Zegrean a depus o
coroană la Clubul Colectiv, prilej cu care a mărturisit că este fan rock şi că
merge prin cluburi ca să asculte muzică @ Cioloş s-a angajat în faţa comisiilor
de afaceri externe ale Parlamentului să susţină la Bruxelles rezerva României
faţă de relocarea imigranţilor. Până când se vor stropsi din nou “greii” eu-
ropeni… @ Antonescu a ajuns şi el pe la Parchet în urma unei plângeri a
Mişcării Populare în legătură cu o declaraţie politică a sa. “O aberaţie!” – a
conchis el @ După eşecurile în serie din ultima vreme, Belu şi Bitang au
revenit la cârma lotului de gimnastică fete, în speranţa de a mai repara ceva
pentru olimpiadă @ Statistică surprinzătoare: în patru din zece bătăi care au
loc între elevi în licee, protagoniste sunt fetele! @ Prima ordonanţă de urgenţă
a Guvernului Cioloş – primul scandal. Pensiile militare majorate – legal – acum
vreo două luni – au fost modificate prin luarea în calcul doar a salariilor, fără
sporuri şi diurne @ Dosarul Truică adună la DNA o groază de VIP-uri, dintre
care nu lipseşte “Prens Pol” sau Dan Andronic. Culmea e că în drum spre
Braşov, prinţului i s-a făcut rău la gândul întâlnirii cu procurorii şi s-a internat
în spital la Ploieşti @ Deputaţii s-au comportat părtinitor la cererea DNA de
arestare pentru Oltean şi Teodorescu. În timp ce pentru Nelu Mexicanu s-a dat
liber la mutarea în Beciul Domnesc, pentru Teodorescu permisiunea a fost re-
fuzată @ Cu unanimitate de voturi, liberalii l-au desemnat pe Buşoi candidat
la funcţia de primar general al Capitalei. Europarlamentarul speră să se ridice
la înălţimea înaintaşilor săi. Nu a tuturor @ Minorul jihadist din Craiova a fost
consemnat în arest la domiciliu unde n-are voie să se mai plimbe pe Internet
şi să difuzeze filmuleţe cu decapitări @ Un eveniment trecut aproape neobser-
vat: vizita în România a premierului englez Cameron. Acesta a vizitat “sanc-
tuarul” de la “Colectiv”, deşi, cu siguranţă, nu acesta a fost scopul vizitei sale
@ Noul director al METROREX: Marin Aldea, fost director de Strategie
@ Cioloş se ocupă intens de numirea de noi secretari de stat pe la toate minis-
terele. Nu se ştie exact dacă şi aceştia sunt tehnocraţi… @ Superlativ marca
Oprea: a semnat o carte din care îi aparţin cel mult 200 de cuvinte @ Execu-
tivul a aprobat proiectul de buget pe 2016. E rândul Parlamentului @ Cameron
ne-a felicitat pentru că suntem prima ţară care alocă 2% din PIB pentru înar-
mare. O foarte bună oportunitate pentru producătorii britanici de armament.
Ăia care ne-au mai vândut şi fregatele... @ Dâncu anunţă sfârşitul “lunii de
miere” tehnocrate: guvernul pregăteşte o serie de măsuri nepopulare.
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Tehnocraţii îşi pot permite ce nu-şi permit politicienii @ După tot felul de
zvonuri pesimiste programul “Prima Casă” a fost majorat cu 200 milioane lei
@ Explodează un nou episod al serialului Retrocedărilor. În rolul principal,
maidanezul regal „Prens Pol”, decis să apuce tot ce poate dintr-o iluzorie
moştenire. „Prinţul” a pus ochii pe o fermă care n-a aparţinut niciodată familiei
regale şi a făcut tot ce a putut ca să şi-o însuşească, doar pe baza personalităţii
proprii. S-a format în acest nobil scop o echipă de şoc condusă de Remus
Truică şi avându-i ca principali pioni pe câţiva băieţi deştepţi, între care şi un
jurnalist învârtit printre mai mulţi premieri (doi) ca om bun la toate @ Băieţii
au fost adunaţi, unul câte unul de DNA şi acum se scoate de la ei istoricul aces-
tei afaceri care a debutat încă de prin 2002 şi care a jecmănit statul de vreo 130
milioane de euro. Cheltuiţi deja, poate, pe vile în străinătate, yahturi şi aniver-
sări cu vedete din showbiz @ Ungaria a devenit mare producător de sârmă
ghimpată pe care după ce a folosit-o în interes propriu, o comercializează
printre vecinii care vor să scape de valul de refugiaţi @ Ambasadorul american
bate şaua ca să priceapă iapa: Ford are nevoie de o autostradă până la Piteşti!
Poate să aibă, dar anul ăsta am înregistrat doar un minus de kilometri! @ Cioloş
a participat la prima sa şedinţă de CSAT. Nu se ştie dacă a înţeles mare lucru,
specialitatea sa fiind alta @ Având parcă o presimţire, Tăriceanu deplânge
condiţiile subumane din centrele de detenţie, a căror capacitate este în mod
considerabil depăşită. Deşi ăsta nu e un motiv să nu se mai facă repartiţii…
@ Consilierul Vasilescu de la BNR este pe bună dreptate îngrijorat: euro a de-
păşit pragul psihologic de 4,5 lei. De aici înainte este mai simplu să crească
@ Corina Creţu a fost atacată în mod mârşav de publicaţia “Politico” în care
se insinuează că şi-ar folosi consilierii ca să-i facă cumpărături şi să-i spele
rufele @ Gravida Crinuţa Dumitrean a fost eliberată din arest. Procurorii au
bănuieli că starea în care se află a fost cu intenţie, tocmai pentru a îngreuna
ancheta… @ Veste proastă pentru bucureşteni: impozitele pe clădiri vor creşte
de la anul cu 25% @ Cătălin Teodorescu, deputat, a fost lăsat în arest la domi-
ciliu pentru o cauţiune de 1 milion de euro. Oltean n-a avut şansă pentru că
şpaga pe care a luat-o a fost doar de 600.000… Dar l-a salvat, în cele din urmă
instanţa, care l-a eliberat de cătuşe… @ Week-end cu emoţii pentru familia
“princiară”: după ce procurorii din Braşov l-au ţinut o noapte pe cheltuiala sta-
tului la “beciul domnesc” local, magistraţii l-au privit cu înţelegere pe
cetăţeanul “Al României” şi i-au făcut cadou un arest la domiciliu. Alături de
prinţesă şi de finul lui Băsescu @ Abia acum iese la iveală faptul că bastardul
Hohenzollernului s-a dovedit foarte harnic în recuperarea unui mare număr de
proprietăţi la care nu avea nici un drept. Dar pe care le-a obţinut cu tupeu şi cu
“susţinători” şi le-a vândut pentru a-şi ţine rangul @ ROMSILVA şi-a sărbătorit
cu discreţie şi modestie cea de-a 25-a aniversare @ Aflat în arest, Dan Andronic
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s-a… suspendat voluntar de la conducerea Evenimentului Zilei, pe care a lăsat-o
pe capul fondatorului Cristoiu. Să se descurce cum o şti… @ 80,2% dintre
români nu vor ca refugiaţii să vină să se stabilească în România. Asta nu
înseamnă că ceilalţi 20% ţin cu tot dinadinsul să aibă vecini sirieni @ Petre
Tobă, ministrul de Interne, respinge cu indignare orice acuzaţii de plagiat. A şi
uitat că a spus cu gura lui că şi-a făcut lucrarea… împreună cu un coleg!
@ Unul câte unul, specialiştii de la BNR îşi înalţă vocile împotriva legii “Casa
înapoi”, prevestind mari nenorociri pe capul băncilor, care nu vor mai acorda
credite. N-au scos o vorbă în tot timpul în care băncile şi-au bătut joc de clienţi,
netrecându-le prin cap să găsească soluţii amiabile pentru o situaţie dramatică
pentru aceştia: în timp ce valoarea proprietăţilor scădea, ratele creşteau con-
tinuu @ Blaga dă asigurări că PNL va deschide larg porţile partidului. Pentru
intrări sau pentru ieşiri @ Dan Suciu spune că premierul Cioloş nu exclude
majorarea salariului minim. Dar nici n-o include… @ Ura! Iohannis a promul-
gat legea pentru înfiinţarea Agenţiei de Recuperare a Prejudiciilor. Să vedeţi
ce de bani or să se scoată de pe la alde PrensPol şi Truică… @ Oprescu a primit
permisiunea judecătorilor de a lua legătura cu iubita sa. Măcar atât…
@ “Tânărul” lui Dragnea i-a luat locul “tânărului” lui Ponta – Mihai Sturdzu.
Noul şef al TSD este Gabriel Petrea @ Daniel Fenechiu a fost ales preşedinte
al PND. Cum ce e PND? Un fel de rămăşiţă a PPDD. Cum “ce e PPDD”?
Moştenirea pe care ne-a lăsat-o Domnu’Dan Diaconescu când a plecat să se
recalifice în profesia de tâmplar… @ În bd. Eroilor, vizavi de Cotroceni,
pământul a început să se lase, ameninţând clădirile din zonă să se prăbuşească.
De vină ar fi lucrările de la metrou, care au slăbit terasamentul. Nu greutatea
suplimentară a Cotrocenilor de când îl are ca locatar pe…    
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Săptămâna 50
(14 -20 decembrie 2015)

@ Bilanţul negru de la “Colectiv” a crescut cu o încă victimă, internată în Ger-
mania… @ Doina Uricariu, s-a “plictisit” de slujba de la ICR New York şi îşi
face cadou de Crăciun o demisie. De fapt, o demitere @ Se aude că Iohannis
ar vrea să trimită “Casa înapoi”… înapoi la Parlament. De unde o va reprimi
şi va trebui să o promulge, în ciuda presiunilor de la BNR şi FMI @ Cuvân-
tează ambasadorul american mai abitir ca preşedintele Iohannis. Nu e eveni-
ment la care să nu trântească un discurs mobilizator @ Dosarul
Referendumului s-a amânat pentru la anul. Probabil ca să nu-i strice sărbătorile
lui Dragnea @ Sebastian Bodu – chelul ăla de la Fisc – are o iniţiativă sănă-
toasă: să ceară în instanţă retragerea numelui de “Al României” lui Paul. Şi cu
ce să mai rămână acesta? @ ANAF se declară neputincios să execute sentinţele
penale împotriva lui Voiculescu. Adică să-i valorifice proprietăţile. După
mintea doamnei Kovesi ar trebui să fie foarte simplu… @ Veste bună pentru
pensionari: pensiile se vor plăti înainte de sărbători. Mai complicat va fi după…
@ Petre Roman a fost pus sub învinuire în dosarul Mineriadei. Echipa de la
Revoluţie este completă @ Parcarea Operei a fost pusă gratuit la dispoziţia lo-
catarilor din Elefterie şi dr. Gheorghe Marinescu, unde se prăbuşeşte asfaltul
din cauza lucrărilor la metrou @ CIOBANIADA guvernului tehnocrat! Pre-
mierul Cioloş face faţă primei crize grave care, însă, nu se datorează Guver-
nului, ci Parlamentului. În haosul total de acolo, o lege făcută de vânători în
folosul distracţiilor, i-a lăsat pe ciobani fără apărare în faţa sălbăticiunilor. Ba
nu: se pot apăra cu un câine mare şi unul... mic! Incursiunea ciobănească (de
data asta fără câini) a mărit haosul din circulaţia bucureşteană. În parlament,
aleşii au dat din colţ în colţ, când au realizat că au votat aiurea, dar deocamdată
legea nu poate fi îndreptată decât printr-o altă lege. Data viitoare, ciobanii au
promis că nu vor mai fi la fel de paşnici, având în faţa sălbăticiunii pe două pi-
cioare @ Vorbeam de haosul din Parlament: o altă realizare este votarea unei
legi care interzice publicitatea la medicamente prin televiziune. O jumătate de
sală a crezut că votează altă lege… @ Procurorii DNA şi-au văzut visul cu
ochii: au reuşit să-l încătuşeze pe Dan Şova! @ Încă o victimă de la Colectiv
a trecut în lumea mai bună, cea de dincolo. Este cea de-a 62-a… @ Mai mult
de jumătate dintre subiecţii chestionaţi de INSCOP consideră că ţara merge
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într-o direcţie greşită. Care o fi cea corectă? @ Românul din Constanţa arestat
în America pentru tentativă de mituire poate fi eliberat pentru o cauţiune de
750.000. Cam cât mita… @ A fost adoptată, în Camera Deputaţilor, Legea
Antifumat, care interzice fumatul în orice spaţii închise, publice @ Comic, nu
altceva: un agent de frontieră din Timiş nu poate justifica 35.000 euro! E prea
puţin! @ Toate articolele legii Bugetului au fost adoptate de parlament! Maşina
de vot a funcţionat impecabil. Există o vorbă care spune că unanimitatea rezultă
atunci când nimeni nu gândeşte prea mult… @ Se încing spiritele între
partenerii fostei alianţe: o comparaţie nefericită făcută de Tăriceanu (bugetul
ar fi un fel de carne cu varză de Bruxelles) l-a enervat pe Dragnea care l-a pus
la punct pe şeful Senatului, cel care se menţine în funcţie datorită sprijinului
PSD. Nu-i pace sub măslini… @ Ciobanii pot să sărbătorească cel puţin parţial:
Guvernul a amânat intrarea în vigoare a prevederilor idioate din Legea Vână-
torii, cea cu câinii. Pot răsufla uşuraţi şi aceştia… @ Faţă de trimestrul prece-
dent, sunt mai puţini cu 10.000 pensionari. Mai respiră bugetul asigurărilor
sociale @ Potrivit INSCOP, intenţiile de vot ar fi la ora asta următoarele: PNL
– 40,5%; PSD – 36,3%; UDMR – 5,2% @ Plenul reunit al Camerelor a aprobat
proiectul Legii Bugetului @ Încă un primar trimis în judecată de DNA – Dorin
Florea, de la Tg Mureş @ Miniştrii fac navete la Bruxelles. Mai ales cei care
au fost aduşi de Cioloş de acolo @ Alţi doi pacienţi răniţi în “Colectiv” au fost
transferaţi în Belgia @ Vanghelie a scăpat de arestul la domiciliu şi se va relaxa,
până la proces, sub control judiciar @ ANAF a încasat 2,5 milioane euro de la
un bogătaş din “prima linie” care nu-i putea justifica @ Statul român a câştigat,
la Curtea Constituţională procesul cu Fraţii Micula, cărora trebuia să le achite
376 milioane lei @ Curtea Constituţională a admis şi sesizarea lui Iohannis în
legătură cu casa din Sibiu care a fost preluată abuziv de statul comunist, şi pe
care ar trebui să i-o retrocedeze statul capitalist @ DNA a pus sechestru pentru
o (bună) parte din averea lui Ioan Niculae @ După ce au fost bătute în trei
meciuri la rând de echipe no name, handbalistele noastre au rupt gura târgului
la Campionatul mondial din Danemarca. După ce le-au învins pe brazilience,
campioane mondiale en titre, au câştigat şi în faţa danezelor, cu gol înscris de
Cristina Neagu în ultima secundă a prelungirilor, calificându-se în semifinale…
@ DNA l-a reţinut pe Mircea Govor, vicepreşedintele CJ Satu Mare, acuzat
de folosirea influenţei pentru obţinerea de foloase @ Cioloş şi soţia s-au întâlnit
cu familia regală, la cină, la Palatul Elisabeta @ S-a întâmplat cu o zi înainte
de prima sa participare la Consiliul European, unde Iohannis l-a trimis ca să
se (re)obişnuiască cu mediul @ Mircea Dumitru a fost reales rector al Univer-
sităţii Bucureşti @ În absenţa ministrului Justiţiei şi al preşedintei Înaltei Curţi,
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a fost lansat Portalul de Jurisprudenţă Românească ROLI I – care asigură acces
nelimitat la conţinutul hotărârilor judecătoreşti @ Zgonea crede că şi aleşii lo-
cali merită un anumit respect din partea statului. Adică nişte pensii mai mari
@ Dragnea, mâhnit: l-am sunat de mai multe ori pe Ponta, dar nu mi-a răspuns!
@ Tot el a fost audiat de DNA, ca martor în dosarul lui Mircea Govor, acuzat
cam de aceleaşi lucruri de care a fost acuzat şi el în dosarul Referendumului
@ În acelaşi dosar este urmărit penal şi Andrei Dolineaschi, vicepreşedinte
PSD @ RNP Romsilva a realizat, anul acesta, profit peste estimări şi o cifră
de afaceri în creştere! @ 37 de răniţi din Colectiv mai sunt internaţi în spitalele
din ţară şi străinătate @ Alertă în zona turismului: Perfect Tour, una dintre cele
mai importante companii de turism, s-a trezit cu conturile blocate de DNA
taman în ajun de sărbători. Într-un dosar care îl are în vizor pe Maricel Păcu-
raru, proprietarul companiei @ Iohannis se pregăteşte de sărbători: va pleca –
cu doamna Carmen, bineînţeles – în Florida. La soare… @ A doua manifestare
de protest a săptămânii, după Ciobaniadă, cea a şoferilor, a reuşit să deregleze
complet circulaţia. Atât. Protestatarii n-au obţinut nici măcar o discuţie cu
reprezentanţii autorităţilor. S-au întors cum au venit @ Din când în când – şi
tot mai rar, sportul ne mai face o surpriză. Plăcută. După un debut dezastruos
(trei înfrângeri în grupă) handbalistele noastre s-au dezmeticit şi au bătut se-
lecţionata Danemarcei (gazdă), în ultima secundă a prelungirilor, califi-
cându-se în semifinale, după ce, anterior învinseseră campioana olimpică
Brazilia. În faţa norvegienelor (multiple campioane) n-au rezistat decât în tim-
pul regulamentar, ratând victoria cu un şut pasat în ultima secundă a timpului
regulamentar. Meciul cu polonezele pentru medalia de bronz a fost o formali-
tate, iar Cristina Neagu, a fost golgetera competiţiei @ Preşedintele Iohannis
a promulgat bugetul pe 2016, eliberându-se de ultima obligaţie dinaintea con-
cediului la Miami @ Mulţi se întreabă cu ce escortă va merge acolo: câţi
sepepişti, câte secretare, câţi asistenţi. Concediul ăsta e o premieră, nici
Băsescu, dar nici Constantinescu şi nici Iliescu nemaiaflându-se într-o aseme-
nea situaţie @ După ce Legea antifumat a trecut în siajul pensiilor parla-
mentare, tot mai multă lume se întreabă cât este de constituţională şi de
nediscriminatorie. N-ar fi exclus să fie atacată la CC @ Eveniment de senzaţie:
Oprişan a fost achitat – sentinţă definitivă – după 8 ani de judecată în dosarul
“Căprioara”. Este o veritabilă palmă primită de DNA de la o justiţie pe care ne
obişnuisem să o vedem ca o executantă servilă a procurorilor @ Unii se
amăgesc cu ideea că dacă eram admişi în Schengen, n-ar mai fi fost cozile de
la punctele de trecere a frontierei din Vest. Ar fi fost că din cauza refugiaţilor,
controalele s-au înteţit peste tot. Iar Schengenul are mari şanse să dispară, dacă
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lucrurile merg tot aşa… @ De la Washington, Maior salută “adoptarea
Rezoluţiei pentru celebrarea a 135 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice
între România şi SUA”. I-am dori să salute, măcar până la a 150-a aniversare,
ridicarea vizelor pentru “partenerii” români @ La Balc a avut loc a 11-a şi,
probabil, ultima vânătoare VIP organizată de Ţiriac, căruia-i expiră contractul.
A adus, din nou, vreo sută de personalităţi din lumea afacerilor. Ca deobicei,
protectorii câinilor de pripas au protestat. Degeaba @ A intrat în funcţiune scu-
tul de la Deveselu. De acum suntem ţintă autorizată @ Aflat pentru prima dată
la Consiliul European  (o premieră pentru… premierii României!) Cioloş a
susţinut crearea Gărzii Europene de frontieră @ Sub presiunea FMI şi a BNR,
Iohannis a retrimis la Parlament Legea “Casa înapoi”. Este sensibil la îngri-
jorările lui Isărescu cum că românii nu vor mai lua credite ca să-şi cumpere
casă. Se poate trăi însă şi cu chirie @ Discuţii prelungite în jurul salariului
minim. Dacă nu de la 1 ianuarie (tot mai puţin probabil) măcar undeva pe la
mijlocul anului viitor. Partidele zic că acum Cioloş o dă de după gard @ Veste
bună pentru români: dacă America ne tergiversează, Japonia ne primeşte fără
vize! @ Doi şefi de poliţie rutieră au fost reţinuţi pentru luare de mită. O ştire
banală… @ În topul celor mai democratice ţări din lume suntem pe locul 44.
Nici americanii nu stau prea bine: doar locul 16. Norvegia e pe primul loc
@ Acea Norvegie care le confiscă părinţilor copiii – cum li s-a întâmplat unui
cuplu de români, despre care autorităţile au considerat că îi îndoctrinează reli-
gios. Inclusiv pe sugar. 
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Săptămâna 51
(21 -27 decembrie 2015)

@ Hotelul de gheaţă de la Bâlea e rezervat în totalitate de sărbători. Probabil
de către cei care acasă au suficientă căldură de la RADET @ La împlinirea
vârstei de 80 de ani, Stela Popescu a fost decorată de către Iohannis. Frumos
gest! @ În faţa performanţei fetelor la CM de handbal, baierele bugetului se
deschid larg: în loc de 7.000 lei, cât era în lege, vor primi câte 7.000 euro!
@ Profesorul Mircea Beuran pune degetul pe rana cancerelor de colon: re-
nunţarea la hrana tradiţională a condus la creşterea frecvenţei acestei boli. Şi
înlocuirea cu alimente procesate de la supermarket @ Mircea Băsescu a fost
lăsat să se bucure de sărbători. Pronunţarea în procesul său de trafic de influenţă
se dă pe 4 martie @ PrensPol rămâne în arest la domiciliu de sărbători. Alături
de prinţesă, totuşi. Mai bine ca la “tubulatură” @ Suflet milostiv, Tăriceanu
consideră că şi cei din administraţia locală au dreptul la o remuneraţie stimu-
lativă. Nu pot să se bazeze doar pe şpăgi… @ Dacă tot pleacă în concediu la
Miami (gurele rele zic că se duce să-şi vadă cea de-a opta casă…) Iohannis a
semnat legea care abilitează Guvernul să emită ordonanţe @ Programul Prima
Casă a fost suplimentat cu 200 milioane lei, suficient ca să mai stingă îngri-
jorările bancherilor care plâng de mila celor care vor rămâne chiriaşi @ Româ-
nia e bună de plată pentru 1,2 miliarde euro, proiecte cu fonduri europene
nefinalizate în intervalul 2007-2013. În loc să luăm, dăm! @ Din păţania lui
Gabriel Oprea nu s-a învăţat nimic! Ba din contră, Parlamentul a aprobat ca
toţi şefii de partide parlamentare să beneficieze, gratuit, de serviciile SPP.
Inclusiv Oprea @ Iohannis trădează Facebook în favoarea site-ului oficial al
Preşedinţiei. Care, însă, a căzut imediat după inaugurare @ TVR n-a transmis
meciurile campionatului mondial de handbal din Danemarca pentru că oferta
sa a fost inferioară celei a canalului privat DIGI @ Se pare, însă, că s-a rezolvat
problema transmisiei Olimpiadei de anul viitor din Brazilia, deşi şansele noas-
tre de a obţine acolo medalii sunt extreme de reduse @ Rata şomajului a scăzut
cu 0,2 puncte, în trimestrul al treilea, faţă de 6,7% în cel precedent @ Vi-
cepremierii Dâncu şi Borc şi-au împărţit ministerele pe care le vor coordona
@ Municipiul Turda ar putea deveni oraş-martir, deşi acolo revoluţia a ajuns
după ce s-a terminat! @ 33 de parlamentari au contestat la Curtea Constituţio-
nală legea Antifumat – adoptată în pripă şi cu mari vicii datorate iniţiatorilor
neglijenţi @ Şova mai stă 30 de zile în arest preventiv, fără sarmale şi cârnaţi
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de Crăciun @ Nervi, aşteptare şi conflicte la intrările în ţară dinspre Schengen.
E “cadoul” Uniunii din care, chipurile, facem parte @ După incendiul de la
Colectiv care a durat mai puţin de un minut, încrederea românilor în pompieri
a crescut spectaculos @ Parlamentul European s-a sesizat în legătură cu acuza-
ţiile aduse comisarului Corina Creţu de către colaboratorii săi şi a cerut lămuriri
de la Comisie @ Din stenogramele dosarului retrocedărilor către Paul Lam-
brino reiese că Truică dorea să i se ofere acestuia o funcţie guvernamentală, ca
să aibă mai mult succes la restituiri. Ca şef de cabinet al premierului ar fi putut
să facă aşa ceva @ MAE a publicat o atenţionare de cetăţenie în Norvegia:
atenţie, acolo se confiscă copii! @ Zona din „Eroilor” unde pământul a început
să se scufunde, va rămâne blocată până în martie. Cei vinovaţi nu pot să rezolve
mai devreme @ În lipsa preşedintelui, care a decolat deja spre Miami, echipa
feminină de handbal a fost primită de Cioloş, la Victoria. Fetele au cerut rentă
viageră, dar premierul n-a putut să le ofere decât o… dezbatere pe această temă
@ Am trăit s-o vedem şi pe asta: o porţiune de autostradă de la Nădlac spre
Sibiu a fost terminată cu şase luni mai devreme @ Guvernul amână cu un an
aplicarea legii falimentului personal @ Preşedintele a plecat în concediu cu
inimă uşoară: a promulgat legea privind pensiile parlamentarilor. Atâta bucurie
să aibă şi ei de sărbători @ Poliţia de Frontieră a intervenit ferm pentru opti-
mizarea procesului de intrare în ţară: a fost pus în funcţiune un soft prin care
curioşii pot afla cât mai au de aşteptat în vamă @ Un sondaj INSCOP arată că
cele mai simpatizate ţări de către români sunt Spania, Italia şi Marea Britanie.
Întâmplător – cele spre care s-au îndreptat cei mai mulţi în căutare de lucru
@ Construcţia noului aeroport din Braşov este ameninţată de nişte… castori!
Ecologiştii au descoperit câteva familii de astfel de animale care s-au instalat
în zona unde urmează să se amenajeze pista aeroportului. O investiţie de deja
multe milioane e acum la mâna iubitorilor de necuvântătoare @Avocatul
Poporului s-a sesizat în cazul celor cinci copii ai familiei de români “confiscaţi”
de norvegieni pentru bănuiala de îndoctrinare religioasă. Inclusiv a unui sugar.
Ar fi trebuit să se sesizeze avocatul poporului din Norvegia, ţară dispusă să
dea tuturor lecţii de democraţie!@ După ce a fost demis din funcţia de şef al
CNADNR, Narcis Neaga a fost audiat de procurorii DNA şi reţinut pentru o
cauţiune de 300.000 euro@ Un manager din economie – Mihai Ghyka – a fost
numit secretar de stat la Cultură. Trăiască tehnocraţia!@ Miron Cosma a provo-
cat un accident rutier, fiind rănit şi internat în spital@ La plecarea în concediul
din Florida, Iohannis a lăsat o înregistrare video în care urează Crăciun Fericit
românilor rămaşi acasă@ Elenei Udrea i-a fost prelungit controlul judiciar
până în 2016, fiind nevoită să îşi sărbătorească acasă ziua de naştere@ Ajuns
tocmai prin Insulele Cayman, în încercarea de a scăpa de mâna lungă a justiţiei,
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fostul parlamentar Mihai Tânjală riscă să fie extrădat şi să-şi execute con-
damnarea de 5 ani pentru devalizarea IUG Giurgiu cu suma de 500.000 euro
@ PSRO-ul lui Geoană aşteaptă de la Negriţoiu rezolvarea crizei declanşate
de majorarea excesivă a RCA @ Vreme excepţională de Crăciun! Trăiască
încălzirea globală care ne ieftineşte factura la termoficare!@ Satisfacţie la
MAI: a fost cel mai liniştit şi mai sigur Crăciun din ultimii 5 ani. Primul fără
Oprea!@ Incendiu într-un bloc din Bistriţa. 130 de locatari au fost evacuaţi de
sărbători@ Curtea de Conturi a socotit beneficiarii de ajutoare sociale: unul
din cinci români!@  Mitropolitul Banatului cere schimbarea Constituţiei cu
precizarea că familia se compune, de la Adam şi Eva, dintr-un bărbat şi o
femeie. Nici din doi Adami şi nici din două Eve!@ Guvernul a sesizat Curtea
Constituţională în legătură cu legea pensiilor speciale pentru parlamentari
@ Coloana Infinitului pe DN1, pe sensul spre Bucureşti. Cu clasicele gâtuiri
de la Buşteni şi Comarnic.
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Săptămâna 52
(28 -31 decembrie 2015)

@ Speranţele lui Şova de a ajunge acasă măcar după sărbători s-au năruit!
Judecătorii n-au vrut să strice bucuria procurorilor care au reuşit să pună mâna
pe el abia din a treia încercare@ Ultima săptămână din an a debutat cu un
protest al rezerviştilor militari, conduşi pe câmpul de luptă din Piaţa Victoriei
de bravul colonel Dogaru. Acesta a transmis Guvernului un ultimatum prin
care se cere înglobarea diurnei şi a suplimentelor de hrană şi îmbrăcăminte în
calculul pensiei. Dacă tehnocraţii lui Cioloş nu se vor conforma, se va deschide
focul cu tot armamentul din dotare (portavoci grele şi pancarte de ultimă gene-
raţie) @ DIICOT a dat buzna pe la toate adăposturile Duduienilor, tixite de
bunuri furate din TIR-uri în mers. Zece acrobaţi au fost duşi la audieri ca să
împărtăşească din experienţa lor@ Gigi Becali a făcut o vizită oficială la
Castelul Cantacuzino din Buşteni pentru un schimb de experienţă în materie
de decoraţiuni interioare domneşti @ Situaţia Complexului Energetic Hune-
doara e dramatică: e pe marginea prăpastiei falimentului şi a lăsării pe drumuri
a peste 5000 de angajaţi. Declinul s-a produs sub ochii şi cu acceptul tacit al
foştilor miniştri ai Economiei, care acum se spală pe mâini şi pe picioare...
@ Până să se răcească vremea cum prognozează meteorologii, a mai trecut o
zi de primăvară @ CNN recomandă Transilvania şi Clujul ca cele mai intere-
sante destinaţii de vacanţă pentru americani @ Primăria Capitalei a hotărât să
externalizeze serviciul de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pentru următorii
opt ani, fiind dispusă să scoată din buget 360 milioane. Să vedem cine ia potul
ăsta şi pentru ce comision @ Finanţele anunţă cu bucurie şi mândrie că execuţia
bugetului consolidat pe 2015 s-a încheiat cu un excedent de 5,3 miliarde lei –
respectiv 0,76% din PIB. Ponta să trăiască! @ Bătălia sindicaliştilor cu
Guvernul a luat sfârşit în coadă de peşte: salariul minim nu se va majora de la
1 ianuarie, ci de la 1 mai, dar va creşte la 1250 lei, în loc de 1200. Vor beneficia
1,5 milioane de “oameni ai muncii” @ Leul sare ... în jos! Faţă de euro, moneda
naţională a pierdut în acest an 15 bani. Euro este cotat la sfârşit de an la 4,6 lei
@ Deşi se va “dezveli” abia în aprilie, monumentul rezistenţei anticomuniste
din Piaţa Presei Libere a fost înălţat la 24 de metri cât măsoară opera sculp-
torului Mihai Buculei. “Zborul” cântăreşte 100 tone şi este din oţelul inoxidabil
din care altădată se realizau instalaţii pentru industria chimică @ Dosarul de-
schis lui Gabriel Oprea, în urma reclamaţiei generalului Sârbu (pe care acesta
îl mazilise de la conducerea Spitalului Militar Central, când era ministru la Ar-
mată), pentru folosirea în interese proprii sau de partid a elicopterelor militare,

şaptezile / 227



a fost clasat din... lipsă de probe! Continuă însă ancheta în dosarul deschis în
urma morţii motociclistului din coloana oficială a ministrului de Interne
@ Supraacciza pentru combustibil introdusă prosteste de Ponta (pentru că a
produs mai multe pagube decât încasări) va rezista până în 2017, deşi guvernul
(precedent) se angajase să o anuleze în 2016 @ Ambasada Norvegiei răspunde
protestelor faţă de confiscarea copiilor unei familii de români pe motiv de fer-
voare religioasă cu... statistici, din care reiese cât e de avansată societatea
norvegiană! @ Se pare că coloneii de la MApN şi Gigi Becali au ajuns la o
înţelegere prin care Steaua să îşi păstreze numele si palmaresul şi să se întoarcă
în Ghencea! @ Ultima şedinţă de guvern din acest an a bătut în cuie chestiunea
salariului minim. Rămâne cum am stabilit: 1.250 lei, de la 1 Mai. Nici ca ei,
nici ca voi... @ Conducerea Operei – trei directori – şi zece administratori de
firme au fost trimişi în judecată sub acuzaţia de abuz în serviciu şi luare de
mită. Din acest motiv, tradiţionalul Revelion la Operă se amână pentru un an
mai bun @ Cutremur în Vâlcea, unde nu s-a mai pomenit aşa ceva... @ 2.000
de cupluri din Sectorul 6 n-au ratat ocazia de a avea un an în plus de căsătorie
@ 60 de tone de materiale pirotehnice au fost confiscate de politişti. Cerul
Capitalei va fi mai întunecos în noaptea de revelion @ În 2015 parlamentarii
s-au bucurat de o indemnizaţie brută medie de 7.000 lei. Fără alte sporuri şi
indemnizaţii...@ Ca să plătească o cauţiune de 1,5 milioane lei, Piedone va fi
nevoit să îşi vândă maşinile de epocă. Oricum, nu are permis ca să le mai con-
ducă... @ În băncile din Elveţia sunt conturi ale unor români care n-au mai
fost accesate de 60 de ani. Nu din ultimii 26... @ Pe 7 ianuarie, Cioloş se va
întâlni cu Angela Merkel. Sperăm cu mai mult succes decât Iohannis @ Abia
pe 20 ianuarie Curtea Constituţională va analiza contestaţia Guvernului privind
Legea pensiilor Speciale ale Aleşilor Locali @ Tocmai din Miami, preşedintele
se gândeşte la poporul său (nu doar la guvernul său...) căruia îi transmite... căl-
duroase urări de bine pentru noul an! @ În mod miraculos, Iohannis reuşeşte
să promulge noul Cod Fiscal. I l-or fi trimis consilierii prin mail, dar cum l-o
fi returnat cu semnatură olografă? @ Anul care trece adaugă doi milionari “pe
bune” la lista celor dubioşi: doi câştigători la 6/49, ambii din Găesti, mai bogaţi
cu câte 16 milioane lei (înainte de plata taxelor!) @ Bietul Prinţ Paul nu va
putea face băi de mulţime şi nici să-şi viziteze naşul fiului său, pentru că in-
sensibilii judecători l-au consemnat la domiciliu până la proces. Spre deosebire
de el, Truică se poate bucura de toată suprafaţa “domiciliului” său de la Snagov
@ Cititorilor rubricii, un călduros “La mulţi ani” din răcoroasa Românie! 

LA  MUŢI ANI 2016!
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AMOS News: Retrospectiva anului 2015

Principalele evenimente  ale anului 
reflectate pe fluxul de ştiri al 

Agenţiei Independente de Presă AMOS News

Ianuarie
1 ianuarie: Letonia preia preşedinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene de la
Italia.

1 ianuarie: Concertul de Anul Nou al Orchestrei Filarmonicii din Viena dirijat de Zubin
Mehta, viitor director onorific al Festivalului Enescu 2017.

2 ianuarie: Primul satelit românesc, Goliat, îşi încheie misiunea după ce reintră în at-
mosfera Pământului şi s-a dezintegrează.

6 ianuarie: Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) alege o nouă echipă de conducere:
preşedinte, judecătorul Marius Tudose şi vicepreşedinte, procurorul Bogdan Gabor.

6 ianuarie: Noul şef al Statului Major General al Armatei este generalul-locotenent cu
trei stele Nicolae-Ionel Ciucă.

6 ianuarie: Dan Voiculescu este condamnat  la 10 ani de închisoare în dosarul ICA.

7 ianuarie: BNR reduce dobanda cheie cu 0,25 puncte procentuale, la 2,5% pe an, nou
minim istoric.

8 ianuarie: Prima întâlnire “de lucru” dintre preşedintele Iohannis şi premierul Ponta
la Palatul Cotroceni.

8 ianuarie: OTP Bank Romania,  finalizează achiziţia Millennium Bank Romania

13 ianuarie: Semnarea Acordului politic naţional privind creşterea finanţării pentru
Apărare.

14 ianuarie: Vizită în România a asistentul Secretarului de Stat al SUA pentru Afaceri
europene şi eurasiatice,Victoria Nuland care declară că observă “o îmbunătăţire” a cul-
turii politice din România.

20 ianuarie: Curtea Constituţională declară neconstituţională “în întregul său”, legea
Big Brother.

21 ianuarie: Preşedintele României câştigă procesul cu ANI. Verdictul este definitiv,
iar Klaus Iohannis rămâne preşedinte al României.

21 ianuarie: Fostul ministru al Internelor Cristian David este reţinut de procurorii DNA,
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în dosarul în care este acuzat că a luat mită  în 2007.

21 ianuarie: Parchetul General anunţă că fostul Preşedinte al României, Traian
Băsescu, este cercetat într-un număr de 7 dosare.

21 ianuarie: Este arestat fostul secretar de stat în Ministerul Justiţiei, Ovidiu Puţura,
acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă.

22 ianuarie: Preşedintele Klaus Iohannis declară într-o emisiune TV: “Îmi doresc un
guvern pe care să îl numesc Guverul meu, un guvern PNL”.

22 ianuarie: Judecătorul Curţii Constituţionale, Toni Greblă este acuzat de trafic de
influenţă şi constituirea unui grup infracţional organizat.

22 ianuarie: Lansarea Loteriei Fiscale. Prima extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale
urmează să fie organizată pe 13 aprilie, cu un fond de premiere de un milion lei. 

24 ianuarie: Preşedintele Iohannis şi premierul Ponta participă la ceremoniile de la
Iaşi dedicate aniversării Unirii Principatelor Române.

26 ianuarie: Klaus Iohannis vizitează depozitele de arhivă ale Consiliului Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi declară că susţine în continuare necesitatea
construirii unui Muzeu al Comunismului

27 ianuarie: Consultări ale Preşedintelui României cu partidele şi formaţiunile politice
reprezentate în Parlamentul României, pe tema votului electronic în Diaspora.

27 ianuarie: Partidul Naţional Liberal, rezultat din fuziunea PNL cu PDL, este înre-
gistrat în Registrul partidelor politice.

27 ianuarie: Sentinţă definitivă în dosarul „privatizărilor strategice”: sunt condamnaţi
la închisoare cu executare, fostul ministru al economiei, Codruţ Şereş  şi fostul ministru
al comunicaţiilor Zsolt Naghi pentru infracţiunea de trădare prin transmitere de secrete
şi subminarea economiei naţionale

27 ianuarie: Directorul Serviciului Român de Informaţii, George Maior, îşi înaintează
demisia de la conducerea SRI.

27 ianuarie: Deputatul Elena Udrea, este pusă sub urmărire penală de DNA pentru
spălare de bani şi fals în declaraţii de avere, în dosarul Microsoft.

29 ianuarie: Fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu este reţinut de procurorii
Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru complicitate la abuz în serviciu.

30 ianuarie: Deputatul Elena Udrea depune un denunţ la DNA împotriva lui Florian
Coldea, director interimar al Serviciului Român de Informaţii şi a Laurei Codruta
Kovesi, şefa DNA.

Februarie
1 februarie: Mircea Geoană şi Marian Vanghelie lansează, la Romexpo, un nou proiect
social-democrat intitulat „România noastră”, ca alternativă la PSD, din care cei doi au
fost excluşi recent.
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2 februarie: Patronul Mediafax Group, Adrian Sîrbu, este acuzat şi reţinut de procurorii
de la Parchetul General pentru spălare de bani şi instigare la evaziune fiscală.

2 februarie: Curtea de Apel Bucureşti îl condamnă pe Dan Adamescu la închisoare cu
executare pentru dare de mită la 2 judecători.

4 februarie: Procurorul general al României, Tiberiu Niţu, dispune redeschiderea ur-
măririi penale în cazul Mineriadei din 13-15 iunie 1990.

5 februarie: Întâlnire, la Palatul Cotroceni, a Preşedintelui Iohannis, cu Prim-ministrul
Ponta.

5 februarie: PNL dă Guvernul în judecată pentru refuzul de a declanşa organizarea
alegerilor parţiale locale şi parlamentare.

5 februarie: Fostul preşedinte al CJ Argeş Constantin Nicolescu este condamnat de-
finitiv la închisoare, în dosarul în care este acuzat că a luat fonduri PHARE, în baza
unor documente false.

8 februarie: Aproximativ 1.500 de persoane care au împrumuturi în franci elveţieni
ies din nou în Piaţa Constituţiei, la două săptamâni după protestul anterior, acţiuni simi-
lare având loc simultan la Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Craiova, pentru a cere con-
versia creditelor la cursul istoric plus maxim 20%.

8 februarie: Delegaţie comună a Fondului Monetar Internaţional, a Băncii Mondiale
şi a Comisiei Europene în România pentru creşterea preţului la gaze şi restructurări.
Discuţiile vor continua în aprilie, acordul ramânând însă în vigoare. 

8 februarie: Vizită în Franţa a preşedintelui Iohannis. Şeful statului este aşteptat la
scara avionului de ambasadorul României în Franţa, Bogdan Mazuru, organizatorul
vizitei. Incidentul “paltonului” recuperat de pe plafonul maşinii de Lucian Pahonţu,
şeful SPP.

9 februarie: Fostul director al Poştei Române Mihai Toader este condamnat la zece
ani şi şase luni inchisoare, pentru abuz în serviciu. Decizia Tribunalului Capitalei nu
este definitivă şi poate fi contestată cu apel.

9 februarie: Încetează mandatul deputatului Petre Roman pentru starea de incompati-
bilitate constatată de ANI.

10 februarie: Procurorii DNA o reţin pe Elena Udrea pentru acuzaţiile din dosarul Gala
Bute şi o scot în cătuşe din sediul DNA.

11 februarie: Poliţiştii români găsesc într-un parc din Capitală cadavrul unui fost şef
al unei agenţii de spionaj din Turcia, Eser Şahan, colonel în retragere, 66 de ani, care
locuia în România de 10 ani, unde ceruse azil politic.

12 februarie: Senatul avizează începerea urmăririi penale în cazul fostului ministru al
Economiei, Ion Ariton şi respinge solicitarea Parchetului General de încuviinţare a în-
ceperii urmăririi penale împotriva fostului ministru al Economiei, Varujan Vosganian.

13 februarie: Yvette Fulicea îşi prezintă demisia din funcţia de director al Institutului
Cultural Roman de la Paris, în urma scandalului invitaţiilor de la Ambasada din Paris.

13 februarie: Senatorul Varujan Vosganian îşi anunţă demisia din PNL.
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13 februarie: Fostul ministru al Transporturilor, Miron Mitrea, este condamnat definitiv
la închisoare cu executare pentru luare de mită.

14 februarie: Radu Jude câştigă Ursul de Argint pentru cea mai bună regie cu lung-
metrajul Aferim!, la cea de-a 65-a ediţie a galei Festivalului de Film de la Berlin.

16 februarie: Fostul ministru al Tineretului şi Sportului Monica Iacob Ridzi este con-
damnată definitv, de ÎCCJ, la închisoare cu executare, pentru abuz în serviciu.

17 februarie: Cumnatul premierului Victor Ponta, Iulian Herţanu este reţinut  în dosarul
vizând fraudarea de fonduri europene pentru lucrări de canalizare la Comarnic.

17 februarie: Administratorul judiciar al Hidroelectrica Remus Borza e condamnat de-
finitiv de Înalta Curte de Casatie şi Justitie.

18 februarie: Şedinţă de Guvern referitoare la Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fis-
cală.

18 februarie: Simona Maya Teodoroiu, propusă de PSD, este votată de Parlament pen-
tru a ocupa postul vacant de judecător al Curţii Cosntituţionale a României, după
demisia lui Toni Greblă.

18 februarie: Klaus Iohannis în vizită la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României
(ÎCCJ) unde “judecatorii ... lucrează peste program, în condiţii adesea dificile şi
într-un spaţiu foarte restrâns”.

19 februarie: Preşedintele Klaus Iohannis îl propune pe liberalul Eduard Hellvig pentru
a prelua postul de director al SRI. 

19 februarie: După şapte ore de percheziţii, preşedintele Consiliului Judeţean
Constanţa, Nicuşor Constantinescu  este trimis în judecată, în trei dosare penale.

20 februarie: Americanii de la Chevron se retrag din operaţiunile cu gaze de şist din
România.

24 februarie: Eduard Hellvig este avizat de comisia de control a SRI din Parlament
pentru a prelua funcţia de director al SRI.

25 februarie: Uber, aplicatia controversată pentru smartphone care face legatura în
timp real între pasageri şi soferii dispuşi să ofere contra cost servicii de transport, se
lanseaza şi în Romania sub formula uberX.

26 februarie: Vizita preşedintelui Klaus Iohannis în Republica Federală Germania.
Iohannis: “Contăm pe Germania pentru Schengen”; Merkel: “Nu promit”.

Martie
1 martie: Foştii PDL-işti Monica Macovei şi Adrian Papahagi, iniţiază un nou partid,
M10 – M la puterea 10

1 martie: Directorul FBI, James Comey face o vizită “discretă” în România.

2 martie: Eduard Hellvig este validat de Parlament în funcţia de director al SRI.

232 /  AMOS News



4 martie: Dan Diaconescu este condamnat definitiv la 5 ani şi jumătate de inchisoare.

5 martie: Demisia conducerii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
(ANRP) şi criza retrocedărilor

10 martie: Lansarea oficială a proiectului „Candidatura României pentru Universiada
de Vară 2021” la Bucureşti şi Cluj.

12 martie: Marian Vanghelie, primarul sectorului 5 este ridicat de mascaţi. Procurorii
îl acuză de luare de mită  şi de favorizarea firmelor omului de afaceri Marin Dumitru.

13 martie: Ministrul Finantelor, Darius Vâlcov e audiat la Direcţia Naţională Anti-
coruptie (DNA). Vâlcov este acuzat de trafic de influenţă. După 3 zile Darius Vâlcov
îi înaintează premierului Ponta demisia.

16 martie: Preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate Horia Georgescu este reţinut
de procurorii DNA fiind acuzat de săvârşirea a trei infracţiuni de abuz în serviciu, cu
consecinţe deosebit de grave.

19 martie: Consiliul Naţional al Audiovizualului decide, cu majoritate de voturi, re-
tragerea sprijinului acordat preşedintei Laura Georgescu şi transmiterea către Parlament
a solicitării de revocare a acesteia din funcţie.

23 martie: Fostul ministru al Apărării Corneliu Dobriţoiu este condamnat, de ma-
gistraţii de la ÎCCJ, la un an de închisoare cu suspendare în dosarul „Case pentru gene-
rali”.

24 martie: Directorul general al Metrorex, Aurel Radu, îşi dă demisia, dupa discuţii
cu ministrul Transporturilor, conducerea companiei find preluată, temporar, de direc-
torul de Investiţii şi Achiziţii Publice al administratorului retelei de metrou, Catalin
Homor.

24 martie: Dineu oficial în Sufrageria de Stat a CastHPeleş, cu ocazia zilei de naştere
a Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta. La dineu participă reprezen-
tanţi ai autorităţilor publice din România şi din Republica Moldova, personalităţi ale
vieţii culturale, diplomatice, sportive şi reprezentanţi ai clerului şi societăţii civile.

24 martie: Depunerea jurământului de învestitură în funcţia de preşedinte al Consiliului
Concurenţei de către Bogdan Marius Chiriţoiu şi în funcţia de vicepreşedinte al Con-
siliului Concurenţei de către Otilian Neagoe.

25 martie: Senatul nu încuviinţează cererea de reţinere şi arestare preventivă în cazul
lui Dan Şova.

27 martie: Eugen Teodorovici este numit ministru al Finanţelor, iar funcţia acestuia de
ministru al Fondurilor Europene este preluată de Marius Nica, fost secretar general al
Ministerului Muncii

30 martie: Consiliul Fiscal avizează negativ propunerea de modificare a Codului Fiscal,
avertizând că reducerile de taxe vizate ar duce la deviaţii de proporţii de la ţintele
bugetare pe termen mediu, cu deficite efective de peste 3% pana în 2019, când deficitul
structural va ajunge aproape de nivelul din 2010.

30 martie: Comisia Europeană decide, în urma unei investigatii aprofundate, că Româ-
nia trebuie sa recupereze de la fraţii Micula despăgubirile acordate în urma sistării unui
program de susţinere a investiţiilor în zonele defavorizate, instituţia constatând că aces-

şaptezile / 233



tea încalca legislaţia UE.

30 martie: Ioana Petrescu, fost ministru al Finanţelor, consilier al premierului Victor
Ponta, este desemnată la conducerea Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul
ajutorului de stat.

31 martie: Guvernul nu va achita, deocamdata, banii solicitati în instanţă de fraţii
Micula, deoarece există o dispoziţie în acest sens a Comisiei Europene, declară pre-
mierul Victor Ponta, adăugând ca Executivul se află între “ciocan şi nicovală” şi ca a
avut o discuţie pe aceasta temă şi cu preşedintele.

Aprilie
1 aprilie: Fostul consilier prezidenţial George Scutaru, este urmărit penal pentru com-
plicitate la luare de mită şi spălarea banilor.

2 aprilie: Radu Mazăre, primarul Constanţei ajunge în „beciul domnesc”, acuzat că a
luat mită.

3 aprilie: George Becali este eliberat condiţionat din penitenciar

6 aprilie: Până pe 10 aprilie, preşedintele Iohannis, se află cu familia într-o vacanţă
privată în Germania, cu prilejul sărbătorilor pascale. În toată această perioadă, Preşe-
dintele României îşi exercită atribuţiile constituţionale.

7 aprilie: Banca Transilvania a incheiat tranzacţia de preluare a Volksbank.

7 aprilie: George Copos este eliberat din închisoare.

9 aprilie: Ministrul Justiţiei Robert Cazanciuc transmite Consiliului Superior al
Magistraturii propunerea pentru numirea lui Horodniceanu în funcţia de procuror şef
al DIICOT.

10 aprilie: Preşedintele Klaus Iohannis retrimite Parlamentului pentru reexaminare
legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale.

14 aprilie: Avocatul Poporului sesizează instanţa supremă asupra hotărârilor consiliilor
locale prin care se stabilesc sancţiunile pentru şoferii care parchează ilegal. Avocatul
Poporului spune că doar Guvernul poate stabili astfel de sancţiuni.

14 aprilie: Adrian Severin îi trimite o scrisoare ambasadorului Germaniei la Bucureşti
în care afirmă: “Ne ameninţaţi, Excelenţă, că deciziile Parlamentului României vor
avea efecte directe asupra evaluării procesului MCV”.

15 aprilie: Guvernul anunţă ca va legifera bacşisul, care va fi evidentiat pe un bon
fiscal separat.

17 aprilie: Kelemen Hunor este reales, prin vot secret, la cel de-al XII-lea Congres, în
funcţia de preşedinte al Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), fiind sin-
gurul candidat la şefia formaţiunii.

18 aprilie: Se redeschide Sala Mare a TNB, după finalizarea unui amplu proces de re-
construcţie, reabilitare şi modernizare.
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20 aprilie: Consultări ale preşedintelui Iohannis cu partidele şi formaţiunile politice
reprezentate în Parlamentul României  pe tema stadiului legislaţiei electorale şi a pro-
cedurilor parlamentare de încuviinţare a cererilor justiţiei.

21 aprilie: Tatiana Niculescu Bran anunţă că se retrage din funcţia de purtător de cuvânt
al preşedintelui Klaus Iohannis. 

22 aprilie: Presedintele ANAF Gelu Stefan Diaconu lipseşte de la dezbaterile Comisiei
de buget din Senat unde fusese invitat pentru a fi audiat privind măsurile excesive ale
ANAF.

24 aprilie: Şedinţa comună de guvern româno-bulgară la Craiova.

30 aprilie: Premierul Victor Ponta face un turneu în ţările arabe din Golf (Regatul Ara-
biei Saudite, Statul Qatar, Statul Kuweit şi Emiratele Arabe Unite) însoţit de o impor-
tantă delegaţie guvernamentală, pe domeniile identificate ca fiind de interes comun, de
reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi de o delegaţie a Parla-
mentului României.

30 aprilie: Patru militari români care acţionau în cadrul misiunii „Resolute Support”
din Afganistan într-o misiune de patrulare sunt răniţi, în urma exploziei unei maşini-
capcană.

Mai
1 mai: Se deschide Expo Milano 2015, cu participarea a 145 de ţări, între care şi România

2 mai: Gheorghe Nichita, primarul Iaşilor este acuzat de DNA că i-ar fi pus pe mai mulţi
angajaţi de la Politia Locală să facă filaje şi interceptari ilegale în scopuri personale.

2 mai: Inspectorii Directiei Antifrauda din cadrul ANAF desfăşoară controale la Ma-
maia şi Vama Veche, unde sunt primiţi cu huiduieli de către turişti.

3 mai: Circa 10.000 de manifestanţi protestează în centrul Chişinăului faţă de “dispa-
riţia” unui miliard de dolari din seifurile a trei bănci din Republica Moldova.

5 mai: Camera Deputaţilor adoptă proiectul legii alegerile locale, care prevede, printre
altele, alegerea primarilor dintr-un singur tur de scrutin, alegerea preşedintelui consi-
liului judeţean de către consilierii judeţeni şi menţinerea pragului electoral de 5% pentru
partidele politice.

5 mai: Curtea Constituţională a României decide că este neconstituţională hotărârea
Senatului referitoare la rezultatul votului exprimat în urma cererii DNA de încuviinţare
a reţinerii şi arestării preventive a senatorului Dan Şova

6 mai: Procurorii îl reţin pe preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Cristian Adomniţei,
pentru favorizarea făptuitorului şi fals intelectual.

8 mai: Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, apreciază că trasarea unei foi de parcurs
pentru aderarea la zona euro este mult mai importanta decat data ţintă de intrare, iar în
lipsa acesteia nu au rost dezbaterile pentru 1 ianuarie 2019, considerand că este chiar
periculoasă discuţia doar despre ţintă.

8 mai: Dineu oficial la Palatul Elisabeta, organizat de Ziua Regalităţii.
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10 mai: Garden Party la Palatul Elisabeta de Ziua Regalităţii. Lipseşte  Regele Mihai,
care nu se află în ţară.

12 mai: Consiliul de Supraveghere al Transelectrica (TEL) îl numeşte pe Ion Smeeianu,
fost şef al Poştei Romane, în prezent consilier al ministrului Economiei, în funcţia de
membru al directoratului companiei.

12 mai: Directorul general al Operei Naţionale din Bucureşti, Ioan Răzvan Dincă, este
reţinut de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru abuz în
serviciu, fals în declaraţii şi conflict de interese.

13 mai: Premierul Victor Ponta a anunţat că intenţionează ca Guvernul să adopte săp-
tămâna viitoare o ordonanţă de urgenţă prin care să interzică pe termen limitat exportul
de orice fel de masă lemnoasă neprelucrată.

14 mai: Presedintele Alpha Bank, Sergiu Oprescu, preia conducerea Consiliului Direc-
tor al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), după ce a expirat mandatul lui Radu Graţian
Gheţea, aflat de 15 ani la şefia organizaţiei, acesta fiind numit preşedinte de onoare al
asociaţiei, potrivit Adunării Generale.

14 mai: Preşedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, este condamnat de Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie la un an de închisoare cu suspendare şi un termen de încercare de
3 ani.

14 mai: Fostul deputat William Brînză este ridicat de procurorii DIICOT şi dus la au-
dieri în legătură cu un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală şi sprijinire a unui
grup de infracţional organizat

14 mai: Preşedintele CJ Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, este cercetat de procurorii
DNA pentru instigare la şantaj şi folosirea influenţei. În aceeaşi zi, Liviu Dragnea demi-
sionează din funcţia de ministru şi din cea de preşedinte executiv al PSD.

15 mai: Adrian Sârbu şi Sorin Roşca Stănescu sunt audiati la DIICOT, într-un dosar
privind presupuse credite contractate ilegal de la BRD.

15 mai: Tribunalul Prahova dispune emiterea unui mandat de arestare în lipsă pe numele
omului de afaceri care controlează firma de salubritate Romprest, Florian Walter, care
se sustrage urmăririi penale într-un dosar ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi
spălare de bani.

16 mai: MMAP supune dezbaterii publice proiectele de OUG privind suspendarea tem-
porară şi reglementarea exportului de material lemnos.

19 mai: Remus Truică este pus sub control judiciar în dosarul în care este urmărit penal
pentru înşelăciune, instigare la abuz în serviciu şi spalare de bani.

20 mai: Cota redusa de TVA de 9% va fi aplicată din iunie pentru alimente, inclusiv
băuturi (cu excepţia băuturilor alcoolice) destinate consumului uman şi animal, animale
şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea
alimentelor.

20 mai: Camera Deputatilor adoptă în unanimitate, proiectul legii insolvenţei per-
soanelor fizice.

20 mai: Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, este dat în urmărire inter-
naţională, dupa ce, anterior, judecatorii au emis un mandat de arestare în lipsa.
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21 mai: Sevil Shhaideh este numită în funcţia de ministru al Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice.

23 mai: Salonului Internaţional de Carte Bookfest 2015 la Romexpo.

26 mai: Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, împreună cu 5 senatori îi so-
licită, printr-o scrisoare, preşedintelui  Iohannis să le înlăture, prin demitere ori prin
demisie, pe Livia Stanciu – preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi pe Laura
Codruţa Kovesi – şeful DNA, pentru încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale Marianei Rarinca.

27 mai: Guvernul anunţă adoptarea proiectul de lege pentru infiintarea Agenţiei
Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate, care va functiona ca instituţie pub-
lică de interes naţional în subordinea Ministerului Justitiei.

29 mai: Ministrul olandez de externe anunţă că a primit din partea Moscovei o listă cu
circa 80 de politicieni din statele Uniunii Europene care sunt declaraţi indezirabili în
Rusia, printre ei aflându-se şi liderul grupului liberal din Parlamentul European, Guy
Verhofstadt. Pe listă figurează şi cinci români: Eugen Tomac – preşedintele PMP, Adrian
Cioroianu – fost ministru de Externe şi ambasador desemnat pe lângă UNESCO, Iulian
Chifu – fost consilier prezidenţial pentru Securitate şi Politică Externă, Tiberiu Liviu
Chondon – şeful Statului Major al Forţelor Navale şi Gheorghe Haţegan – director gene-
ral adjunct al companiei de stat Transgaz.

29 mai: Magistraţii de la Judecătoria sectorului 2 îl condamnă pe Constantin Ciorăscu,
proprietarul terenului unde a fost ucis de maidanezi un copil, în anul 2013, la trei ani
de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

Iunie
1 iunie: Este promulgată Legea prin care este dublată alocaţia pentru copii, de la 42 de
lei la 84 de lei.

1 iunie: Intră în vigoare reducerea TVA de la 24 % la 9% la toate produsele alimentare,
la băuturile nealcoolice şi la serviciile de alimentaţie publică.

2 iunie: Cererea ministrului Justiţiei privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive
a senatorului social-democrat Dan Şova este respinsă de Senat, după reluarea votului
în urma deciziei CCR.

2 iunie: Prinţul Charles participă la lansarea Fundaţiei Prinţul de Wales România în lo-
calitatea Viscri, o organizaţie caritabilă cu scop educativ ce urmăreşte să sprijine păs-
trarea patrimoniului şi dezvoltarea durabilă în România

4 iunie: UniCredit Bank Austria anunţă achiziţia acţiunilor reprezentând 45% din
Uni Credit Tiriac Bank SA deţinute de Ţiriac Holdings, majorându-şi astfel participaţia
de la 50,6% la 95,6%.

4 iunie: Este arestat preventiv pentru 30 de zile Solomon Wigler (consilier personal al
primarului Capitalei, Sorin Oprescu) surprins în flagrant de procurorii anticorupţie, cu
o zi înainte, în timp ce primea o suma de bani. 
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5 iunie: DNA începe urmărirea penală faţă de premierul Victor Ponta pentru fals în
înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată
şi spălarea banilor în dosarul de corupţie de la companiile energetice Turceni şi Rovinari
privind încheierea unor contracte de asistenţă juridică. În aceeaşi cauză se continuă ur-
măririrea penală şi sub aspectul săvârşirii a trei infracţiuni de conflict de interese, dintre
care una în formă continuată, fapte aflate în legătură cu funcţia sa de prim-ministru.

5 iunie: Preşedintele Iohannis anunţă într-o declaraţie de presă, că solicită demisia pre-
mierului Victor Ponta, după ce acesta a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA. 

5 iunie: Violonistul Andre Rieu începe seria de şapte concerte din în Piaţa Constituţiei,
alături de Johann Strauss Orchestra. 

8 iunie: Ovidiu Tender este condamnat la 12 ani şi şapte luni de inchisoare, iar Marian
Iancu primeşte o pedeapsă de 14 ani de inchisoare, în dosarul Carom.

9 iunie: Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat hotărârea de respingere a începerii ur-
măririi penale faţă de premierul Victor Ponta pentru conflict de interese. Referitor la
votul din Parlament, preşedintele Iohannis afirmă că este o zi „tristă” pentru democraţie,
considerând că este inacceptabil „să distrugi instituţii şi principii pentru a salva cariera
unei persoane”.

10 iunie: Fostul preşedinte al SIF Oltenia Nuţu (fost Dinel) Staicu este condamnat de-
finitiv la 9 ani închisoare pentru fraudarea Transgaz Mediaş.

11 iunie. Ioan Rus demisionează din postul de ministru al Transporturilor, în urma de-
claraţiei: “De banii ăştia, copiii se fac golani acasă şi nevasta curvă”. 

12 iunie: Ceremonia de deschidere a primei ediţii a Jocurilor Europene de la Baku,
Azerbaidjan. România participă cu 147 sportivi. În tribună se află premierul Ponta.

12 iunie: Preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Dean Spielmann,
în România.

15 iunie: Intervenţie chirurgicală suferită la genunchiul stâng de către Victor Ponta
într-o clinică din Turcia.

16 iunie: Plenul reunit al Senatului şi Camerei Deputaţilor aprobă proiectul privind
pensiile speciale ale parlamentarilor.

16 iunie: Guvernul de la Chişinău şi-a prezentat oficial demisia, la patru zile după
anunţul public al lui Chiril Gaburici privind retragerea sa din funcţia de premier. Primul
ministru şi-a dat demisia a doua zi după ce este audiat de procurori în dosarul legat de
diploma sa de studii, care, potrivit expertizei efectuate de Ministerul de Interne, ar fi
falsă.

18 iunie: Fostul preşedinte al Camerei de Comert şi Industrie a Romaniei (CCIR)
Mihail Vlasov este condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare pentru trafic de
influenţă.

18 iunie: Este eliberat condiţionat din închisoare fostul preşedinte al Clubului Gloria
Bistriţa, Jean Pădureanu, condamnat în dosarul transferurilor din fotbal.

19 iunie: PLR şi PC se reunesc în congrese extraordinare separate pentru a valida fuzi-
unea prin contopire a celor două partide sub denumirea de Partidul Alianţa Liberalilor
şi Democraţilor (ALDE).
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19 iunie: Magistraţii judecătoriei Vaslui dispun înlocuirea măsurii arestului la domiciliu
cu cea a controlului judiciar, în cazul celor şapte tineri din localitatea vasluiană Văleni,
care au violat o elevă navetistă.

20 iunie: România devine membru cu drepturi depline al Organizaţiei Europene pentru
Cercetare Nucleară (CERN).

22 iunie: Desemnarea lui Gabriel Oprea ca prim-ministru interimar pentru o perioadă
de cel mult 45 de zile

22 iunie: Preşedintele Iohannis prezintă Parlamentului Strategia Naţională de Apărare,
intitulată „O Românie puternică în Europa şi în lume”

23 iunie: Şefului Serviciului Secret de Informaţii britanic MI 6, Alex Younger, a sosit
în România.

24 iunie: Proiectul de Cod fiscal (şi cel de procedură fiscală) este aprobat în plenul
Camerei Deputaţilor, for decizional, cu 306 voturi pentru, două împotrivă şi o abţinere.

24 iunie: Preşedintele Klaus Iohannis îl nominalizează pe Mihai-Răzvan Ungureanu
în funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe.

24 iunie: Procurorii DNA pun sechestru pe bunurile, acţiunile şi conturile lui Sebastian
Ghiţă, precum şi pe conturile a 51 de societăţi comerciale controlate de acesta, în dosarul
în care deputatul este urmărit penal pentru trafic de influenţă şi evaziune.

25 iunie: Este eliberat condiţionat din închisoare fostul senator liberal Sorin Roşca
Stănescu, condamnat în dosarul Rompetrol.

26 iunie: Cu prilejul Zilei Drapelului Naţional, prim-ministrul interimar Gabriel Oprea,
participă, în municipiul Miercurea Ciuc, la ceremonia ocazionată de arborarea celui
mai mare Tricolor din judeţul Harghita. 

29 iunie: Fondatorului companiei Stratfor,  George Friedman, în Romania.

30 iunie: Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
Rovana Plumb, anunţă că, începând cu 1 august, salariile personalului nedidactic din
învăţământul preuniversitar şi universitar vor fi majorate cu 12%.

30 iunie: Plenul Camerei Deputaţilor, ca for decizional, adoptă proiectul de lege privind
pensiile militare de stat, care prevede că baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei
militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate în şase luni consecutive,
din ultimii cinci ani de activitate. 

Iulie
2 iulie: Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aflat într-o vizită oficială la Bu-
cureşti declară că România este un aliat „foarte hotărât” pe care NATO se poate baza.

3 iulie: DNA dispune trimiterea în judecată a şefei Consiliului Naţional al
Audiovizualului, Laura Georgescu, a fostului deputat Viorel Hrebenciuc, a fostului pri-
mar al municipiului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, şi a Narcisei Iorga, fost membru
CNA, pentru fapte de corupţie
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6 iulie: Atenţionare meteorologică de caniculă.

8 iulie: În şedinţa Executivului condusă de interimarul Gabriel Oprea, membrii Cabi-
netului decid, printr-o ordonanţă, ca indemnizaţiile lunare pentru cele mai înalte funcţii
de demnitate publică din România (miniştrii şi şefii de servicii de informaţii) să se ma-
joreze începând cu luna august a acestui an.

8 iulie: Premierul Ponta întors în ţară, după operaţia la genunchi suferită într-o clinică
din Turcia, trimite preşedintelui Iohannis o scrisoare în care îl informează că poate
să-şi reia activitatea ca premier din 9 iulie.

10 iulie: România: Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, rata anuală a inflaţiei a ajuns
în teritoriu negativ, la -1,6% ,pe fondul reducerii TVA la alimente şi băuturi la 9%.

10 iulie: Inaugurarea Punctului de Trecere Frontieră (PTF) rutier Nădlac II - Csanád-
palota şi deschiderii traficului pe interconectarea dintre autostrăzile A1 (România) şi
M43 (Ungaria).

13 iulie: Prim-ministrul Victor Ponta îşi anunţă pe Facebook retragerea din funcţia de
preşedinte al PSD şi din toate funcţiile de conducere ale partidului “până la momentul
în care îşi va demonstra nevinovăţia faţă de acuzaţiile aduse”. Victor Ponta devine
inculpat în dosarul în care este acuzat de corupţie şi se pune sechestru pe o parte din
bunurile acestuia. Preşedinte interimar al PSD este desemnată Rovana Plumb, preşe-
dintele Consiliului Naţional.

13 iulie: Premierul Victor Ponta afirmă că ideea acordării unui teren pentru construirea
unei moschei la Bucureşti a fost discutată cu reprezentanţii statului turc de către fostul
preşedinte Traian Băsescu, precum şi de preşedintele Klaus Iohannis. Ponta a susţinut
că atacurile lansate de Băsescu pe această temă nu au nicio justificare, fiind vorba doar
de punerea în aplicare a unei înţelegeri dintre două state partenere.

14 iulie: BNR lansează emisiunea numismatică „150 de ani de la naşterea Regelui
Ferdinand”.

15 iulie: Guvernul a decide eliminarea obligativităţii ştampilei pentru persoane fizice
şi juridice de drept privat.

16 iulie: Iulian-Ghiocel Matache este numit în funcţia de ministru al Transporturilor.

20 iulie: Fondul Monetar Internaţional (FMI) decide să o numească pe românca Delia
Velculescu în postul de şef al misiunii FMI în Grecia.

21 iulie: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunţă instituirea de popriri pe
conturile Televiziunii Române şi a Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe consi-
derentul că aceste instituţii înregistrează datorii către bugetele de stat.

21 iulie: Compania canadiană Gabriel Resources anunţă că a depus o cerere de arbitraj
la Centrul Internaţional de Soluţionare a Disputelor Relative la Investiţii (ICSID) îm-
potriva Romaniei, acţiune ce vizează disputa companiei cu autorităţile române în legă-
tură cu dezvoltarea proiectului minier Roşia Montană, la care Gabriel Resources deţine
o participaţie de 80,69%.

22 iulie: Coordonatorul politic al PSD, Liviu Dragnea, este ales preşedinte interimar al
partidului în şedinţa Comitetului Executiv Naţional.

23 iulie: Legea privind pensiile militare de stat promulgată. Din 2016, militarii, poliţiştii
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şi funcţionarii publici cu statut special vor beneficia din nou de pensii ocupaţionale.

24 iulie: Torţionarul Alexandru Vişinescu, fost comandant al penitenciarului Râmnicu
Sărat, este condamnat la 20 de ani de închisoare pentru de crime împotriva umanităţii.

29 iulie: DNA îi trimite în judecată pe deputatul Sebastian Ghiţă şi pe Iulian Bădescu,
fost primar al municipiului Ploieşti, acuzaţi de fapte de corupţie

August
1 august: Un avion utilitar de tip AN 2 al societăţii Pegas Galaţi care împrăştia ierbicid
s-a prăbuşit într-o orezărie din apropierea comunei brăilene Stăncuţa, accidentul sol-
dându-se cu decesul pilotului şi rănirea mecanicului de zbor. 

1 augus: Regele Mihai îi retrage nepotului său Nicolae titlul de „Principe al României”.

2 august: Poliţistul rutier Gheorghe Ionescu este accidentat grav şi ulterior a murit (21
august) de un şofer, omul de afaceri turc Abdullah Ataş, care nu a respectat semnalele
regulamentare de oprire, în cadrul unei acţiuni organizate de Brigada Rutieră a Capitalei. 

3 august: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) demarează verificarea
persoanelor fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal, respectiv a celor care au o
avere ce nu poate fi justificată de veniturile declarate.

6 august: Un planor pilotat de Mircea Crăciun dispare în zona Masivului Postăvarul.
Planorul şi pilotul sunt căutaţi săptămâni în şir în mai multe zone din ţară, însă fără
niciun rezultat până pe 21 noiembrie. 

18 august: Premierul Ponta anunţă  că salariile personalului sanitar vor fi majorate cu
25% de la 1 octombrie, 

18 august: Reprezentanţii Apelor Române afirmă că Dunărea are cel mai mic debit din
ultimii 32 de ani. Debitul Dunării este de doar 2.300 m cubi/s la intrarea în ţară, faţă de
4.300 m cubi/s, cât este media lunii august.

20 august: Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, anunţă că a trimis Ministerului Muncii
un proiect pe marginea legii salarizării, care prevede creşterea veniturilor profesorilor
debutanţi cu 70% şi un maximum de 177% pentru lectorii şi şefii de lucrări din
învăţământul universitar

21 august: Curtea de Apel Bucureşti reia judecarea procesului Marianei Rarinca,
acuzată că a şantajat-o pe şefa Instanţei supreme, Livia Stanciu, după ce a fost des-
fiinţată decizia de achitare

21 august: Directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti, cetăţeanul rus Andrey Bog-
danov, este trimis în judecată sub control judiciar pentru mai multe fapte penale.

26 august: Guvernul adoptă ordonanţa de urgenţă care instituie majorarea cu 25% a
salariului brut şi a soldei lunare brute, după caz, pentru personalul din sistemul public
sanitar.

26 august: Laura Corina Basoc (Chiriac) devine Consilier de Stat al Primului-ministru
cu atribuţii în domeniul politicilor sociale.

şaptezile / 241



27 august: Mohammad Munaf, condamnat definitiv, în anul 2008, de Curtea de Apel
Bucureşti la 10 ani de închisoare, pentru acte de terorism împotriva unor cetăţeni
români, este adus în România, pentru a-şi ispăşi pedeapsa.

30 august: Ediţia a XXII-a a Festivalului Enescu desfăşurat sub patronajul preşedintelui
Iohannis care participă împreuna cu soţia la concertul inaugural. Abonamentele pentru
Festivalul s-au epuizat la 10 minute după ce au fost puse in vanzare. 

30 august: Conflict de muncă de la ROMATSA soldat cu demisia directorului Aurel
Stanciu, mascată de o numire în ministerul Transporturilor.

Septembrie
1 septembrie: Cardul naţional de sănătate devine, după mai multe amânări, unicul
instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate
pentru asiguraţii cu vârsta de peste 18 ani.

1 septembrie: Fostul preşedinte Traian Băsescu se prezintă la Parchetul General, pentru
a fi audiat în dosarul în care este urmărit penal pentru şantaj în legătură cu afirmaţiile
sale la adresa senatoarei PSD Gabriela Firea.

3 septembrie: Unitatea de Integrare a Forţelor NATO (NFIU-NATO Force Integration
Unit) de la Bucureşti este activată.

4 septembrie: Inaugurare a Unităţii de Primire Urgenţe a Spitalului Clinic de Urgenţă
pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

6 septembrie: Primarul Sorin Oprescu şi alte cinci persoane aflate în legătură cu
Primăria Municipiului Bucureşti sunt arestate pentru fapte de corupţie.

7 septembrie: Conferinţă de presă susţinută de Preşedintele Iohannis în urma promul-
gării Codului Fiscal.

10 septembrie: General-locotenent Florian Coldea, prim-adjunct al directorului SRI,
este decorat cu însemnele de Cavaler al Ordinului Naţional al Meritului, distincţie oferi-
tă de Preşedintele Franţei prin intermediul ambasadorului Francois Saint-Paul.

10 septembrie: Primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă, este ales, în una-
nimitate, preşedinte al Organizaţiei PSD Bucureşti

20 septembrie: Hans Klemm, ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii vine
în România.

21 septembrie: Partidul Naţional Liberal depune, la Parlament, moţiunea de cenzură
„Alege între România şi Ponta, un premier compromis. Demite-l pe Victor Ponta !”
care va fi respinsă pe 29 septembrie de plenul reunit al Parlamentului.

21 septembrie: Şedinţă comună a guvernelor României şi Republicii Moldova, la
Neptun.

23 septembrie: Consiliul de Administraţie şi preşedintele-director general al TVR,
Stelian Tănase, sunt demişi în urma respingerii Raportului de activitate pe anul 2014 şi
a contului de execuţie ale Societăţii Române de Televiziune.
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26 septembrie: Un girocopter s-a prăbuşit, la ieşirea din Odorheiu Secuiesc spre
Lupeni, pilotul, de 39 de ani, pierzându-şi viaţa. 

29 septembrie: Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici declară că România va solicita
în mod oficial încheierea unui nou acord cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) în
cursul anului.

30 septembrie: Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat, reunit în
şedinţă, validează o singură candidatură pentru preşedinţia PSD – cea a actualului lider
interimar Liviu Dragnea.

30 septembrie: Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu declară că ţinta stabilită pentru
aderarea României la zona euro, respectiv anul 2019, nu mai este fezabilă

30 septembrie: Preşedintele Uniunii Armenilor din România, senatorul Varujan
Vosganian, organizează ceremonia de 25 de ani de la reînfiinţarea Uniunii.

Octombrie
2 octombrie: Amet Aledin este numit în funcţia de preşedinte Departamentului pentru
Relaţii Interetnice (DRI).

4 octombrie: Ambasadorul Germaniei în România, Werner Lauk, “sfătuieşte” au-
torităţile române să aştepte rezultatele anchetei interne de la Volkswagen înainte de a
lua în calcul măsuri împotriva producătorului auto în scandalul soft-urilor instalate să
trucheze testele de poluare.

6 octombrie: Preşedintele Iohannis şi premierul Ponta decid de comun acord să accepte
amânarea discutării aderării României la spaţiul Schengen. 

7 octombrie: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la
slujba de sfinţire a noii catapetesme a Bisericii Palatului Cotroceni.

7 octombrie: Bruno Roche, fost director general al Apa Nova Bucureşti, este audiat şi
pus sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile de către procurorii DNA
Ploieşti, acesta fiind acuzat de cumpărare de influenţă.

7 octombrie: La Chişinău este semnat acordul privind asistenţa financiară rambursabilă
între România şi Republica Moldova, în valoare de maximum 150 de milioane de euro.

9 octombrie: Preşedintele Iohannis promulgă legea “Big Brother” privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor elec-
tronice.

11 octombrie: Liviu Dragnea obţine funcţia de preşedinte al PSD la alegerile interne
la care au participat toţi membrii formaţiunii.

14 octombrie: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
(CNADNR) impune constructorului autostrăzii Orăştie – Sibiu, Salini Impregilo, să
refacă porţiunea de 200 – 300 de metri din corpul de autostradă unde au apărut de-
gradări, prin demolare şi reconstrucţie în conformitate cu proiectul tehnic aprobat.

14 octombrie: Festivitatea de premiere în urma performanţelor deosebite obţinute la
Campionatul European de tenis de masă, Ekaterinburg 2015
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18 octombrie: Congresul extraordinar al PSD valideazăat alegerea lui Liviu Dragnea
în funcţia de preşedinte al formaţiunii şi este aleasă echipa care va conduce partidul.

18 octombrie: Un accident aviatic în care sunt implicaţi trei paraşutişti a avut loc pe
Aerodromul Clinceni din judeţul Ilfov. Două persoane au murit (Dan Floroiu şi Andreea
Nica), iar a treia este în stare critică (instructorul Adrian Constandache). 

20 octombrie: Un poliţist de la Brigada Rutieră Bucureşti, Bogdan Cosmin Gigină,
aflat în fruntea coloanei oficiale a ministrului de interne Gabriel Oprea, moare după ce
cade cu motocicleta într-o groapă din carosabil. 

20 octombrie: Întâlnire trilaterală a şefilor de guverne din România, Bulgaria şi Serbia
centrată pe analiza situaţiei refugiaţilor.

21 octombrie: Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie decid că o clauză privind
dobânda de referinţă variabilă, într-un contract de credit, este abuzivă. Hotărârea este
emisă într-un proces colectiv deschis de un grup de clienţi contra Băncii Comerciale
Române (BCR).

26 octombrie: Intră în vigoare numărul unic de urgenţă 113, special creat pentru per-
soanele cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire.

27 octombrie: Cea de-a XXIII-a ediţie a Topului Naţional al firmelor private din Româ-
nia.

27 octombrie: Guvernul aprobă, printr-o ordonanţă de urgenţă, devansarea cu un an a
reducerii impozitului pentru veniturile din dividende, reducerea TVA pentru livrarea
apei potabile şi a apei pentru irigaţii, precum şi introducerea unui sistem de impozitare
diferenţiat pentru microîntreprinderi.

28 octombrie: Plenul Camerei Deputaţilor admite cererile Justiţiei privind urmărirea
penală şi încuviinţarea reţinerii Elenei Udrea, în timp ce pentru arestarea preventivă nu
se întrunesc numărul necesar de voturi.

30 octombrie: Magistraţii Judecătoriei Sectorului 5 confirmă cererea Parchetului Gene-
ral de redeschidere a urmăririi penale împotriva fostului preşedinte Traian Băsescu pen-
tru abuz în serviciu în dosarul răpirii jurnaliştilor români în Irak.

30 octombrie: Elena Udrea este cercetată de DNA intr-un nou dosar, legat de împru-
mutul făcut la BRD.

30 octombrie: Cea mai mare tragedie din acest an — incendiul izbucnit la Club Colec-
tiv  unde trupa Goodbye To Gravity  a susţinut un concert de lansare a unui nou album.
S-a  anunţat  că 27 de persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 155 sunt internate la diverse
spitale din Bucureşti. Guvernul declară ‘’trei zile de doliu naţional ’’. . 

30 octombrie: Compania Apa Nova Bucureşti este pusă sub acuzare  pentru mai multe
infracţiuni, între care evaziune fiscală, dare de mită şi interceptări ilegale. 

Noiembrie
1 noiembrie: În Piaţa Universităţii din Bucureşti este organizat un marş de comemorare
a victimelor incendiului, marş la care au participă 8.000 de persoane.
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3 noiembrie: Aproximativ 25.000 de bucureştenii se strâng în Piaţa Universităţii, aflu-
iesc la Guvern şi blochează Piaţa Victoriei, o oră jumătate protestând împotriva
“corupţiei care ucide”. 

4 noiembrie: Premierul Victor Ponta îşi depune mandatul ca urmare a protestelor din
centrul Bucureştiului. Prim-ministru interimar este numit ministrul Învăţământului,
Sorin Cîmpeanu. În aceeaşi zi şi primarul sectorului 4 din Bucureşti, Cristian Popescu
Piedone, îşi depune mandatul.

4 noiembrie: Preşedintele Iohannis reacţionează la demisia premierului Ponta declarând
că “a fost nevoie sa moară oameni ca această demisie să se producă”, referindu-se la
poliţistul Bogdan Gigină şi la tragedia de la clubul Colectiv.

4 noiembrie: Salariile personalului din sistemul public de învăţământ vor fi majorate
cu 15% începând cu 1 decembrie, se prevede într-o ordonanţă de urgenţă adoptată în
ultima şedinţă a Executivului Victor Ponta

4 noiembrie: Reuniunea la nivel înalt a statelor din Europa Centrală şi de Est, are loc
la Palatul Cotroceni, şefii de delegaţii fiind primiţi de către preşedinţii României şi
Poloniei, Klaus Iohannis, respectiv Andrzej Duda. La reuniune participă şi secretarul
general adjunct al NATO, Alexander Vershbow, alături de preşedinţii Bulgariei, Rosen
Plevneliev, Republicii Estonia, Toomas Hendrik Ilves, Republicii Letonia, Raimonds
Vejonis, Republicii Lituania, Dalia Grybauskaite, Republicii Slovace, Andrej Kiska,
Ungariei, Ader Janos, şi preşedintele Camerei Deputaţilor a Republicii Cehe, Jan
Hamacek.

4 noiembrie: Căpitanul Mircea-Ştefan Popa din forţele pentru operaţii speciale, aflat
în misiune în Afganistan, este rănit în urma unui atac asupra coloanei de autovehicule
în care se afla.

4 noiembrie: Fostul fotbalist Gheorghe Popescu, arestat în „Dosarul Transferurilor”
este eliberat.

5 noiembrie: Preşedintele Klaus Iohannis confirmă ca premier interimar pe  Sorin Câm-
peanu, ministru al Educaţiei în guvernul demisionar al lui Victor Pont.

5 noiembrie: Preşedintele Iohannis are consultări cu partidele, cu societatea civilă şi
reprezentanţii celor care protestează în Piaţa Universităţii până pe 10 noiembrie.

6 noiembrie: Procurorii DNA încep urmărirea penală împotriva lui Cristian Popescu
Piedone, fost primar al sectorului 4.

9 noiembrie: Preşedintele Klaus Iohannis trimite Parlamentului, spre reexaminare,
Legea pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă între Româ-
nia şi R. Moldova, considerând că promulgarea nu este oportună câtă vreme nu există
certitudinea continuării procesului de reforme în această ţară.

9 noiembrie: În a şaptea zi consecutivă de proteste, în Piaţa Universităţii din Bucureşti
se mai adună aproximativ 400 de oameni.

10 noiembrie: Fostul comisar european pentru Agricultură, Dacian Cioloş, este desem-
nat de către preşedintele Klaus Iohannis, pentru funcţia de premier al României.

11 noiembrie: Plenul Camerei Deputaţilor adoptă proiectul de lege prin care salariile
personalului din sistemul de sănătate sunt majorate cu 25%, iar ale tuturor bugetarilor
– cu 10%, de la 1 decembrie 2015
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11 noiembrie: Camera Deputaţilor adoptă proiectul de lege pentru înfiinţarea, organi-
zarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

11 noiembrie: Curtea de Apel Iaşi majorează pedepsele pentru toţi cei implicaţi în
violul din Vaslui, caz care a stârnit numeroase dezbateri în societatea românească.

12 noiembrie: Preşedintele Iohannis pierde a doua proprietate situată în centrul Sibiu-
lui, ca urmare a deciziei definitive a magistraţilor de la Curtea de Apel Braşov.

12 noiembrie: Rusia şi Coreea de Nord semnează un acord pentru prevenirea inciden-
telor armate ca urmare a desfăşurării activităţilor militare de către cele două state şi
soluţionarea acestora pe cale amiabilă.

15 noiembrie: Premierul desmnat Dacian Cioloş prezintă lista persoanelor propuse
pentru a ocupa locuri în viitorul Guvern. Cabinetul Cioloş ar urma să fie format din 21
de membri şi va avea doi vicepremieri: Vasile Dâncu şi Costin Grigore Borc.

16 noiembrie: Miniştrii propuşi de Dacian Cioloş trec fără emoţii în audierile din
Comisiile de specialitate din Parlament cu excepţia lui Vasile Dâncu, amânat din “mo-
tive personale”. 

16 noiembrie: Şeful Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor, Adrian Bărăscu,
este anchet de DNA într-un dosar de corupţie.

17 noiembrie: Cioloş o retrage pe Cristina Guseth, după ce a primit aviz favorabil în
Comisia parlamentară, pentru “a nu vulnerabiliza încrederea în ministrul Justitiei”.

17 noiembrie: Miniştrii cabinetului Dacian Cioloş depun jurământul de investitură în
funcţii la Palatul Cotroceni.

19 noiembrie: Dan Şova este adus cu mandat la DNA pentru pentru acuzaţia de
săvârşire a infracţiunii de trafic de influenţă.

20 noiembrie: Curtea de Apel Bucureşti decide arestarea preventivă a judecătoarei
Geanina Terceanu, în acelaşi dosar fiind arestaţi preventiv fraţii Ioan şi Victor Becali,
cei care ar fi mituit-o pentru a fi achitaţi în dosarul transferurilor.

23 noiembrie: Teatrul Nottara şi Teatrul Foarte Mic îşi suspendă activitatea, în urma
aplicării legii prin care este interzisă orice activitate în clădiri cu risc seismic mare.

25 noiembrie: Răzvan Sava (PNL) este ales primar general interimar al Capitalei în
şedinţa CGMB, acesta înlocuindu-l în funcţie pe Ştefănel Dan Marin (UNPR).

25 noiembrie: La Palatul Cotroceni, are loc o întâlnire între reprezentanţi ai Adminis-
traţiei Prezidenţiale şi directorul Teatrului Nottara,  Marinela Ţepuş.

25 noiembrie: Plenul Camerei Deputaţilor adoptă, cu 233 de voturi „pentru”, un vot
„împotrivă” şi o abţinere, proiectul de lege privind darea în plată a unor bunuri imobile
în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

26 noiembrie: Deputatul Ioan Oltean este ridicat de la aeroport şi dus la audieri la
DNA, fiind urmărit penal pentru infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu.

27 noiembrie: Judecătorii Curţii Supreme din Malaezia îl condamnă definitiv la moarte
pe traficantul de droguri român Ionuţ Gologan.
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Decembrie
1 decembrie: Parada militară desfăşurată cu ocazia Zilei Naţionale a României, în Piaţa
Constituţiei din Bucureşti.

1 decembrie: Procurorii DIICOT reţin, pentru 24 de ore, pe cetăţeanul maghiar Beke
Istvan pentru că intenţiona să detoneze în public un dispozitiv exploziv improvizat, pe
raza localităţii Târgu Secuiesc din judeţul Covasna, pe parcursul desfăşurării manifes-
taţiei prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale.

3 decembrie: Senatul încuviinţează reţinerea şi arestarea preventivă a senatorului
social-democrat Dan Şova. Ulterior, Şova este reţinut de DNA.

3 decembrie: Preşedintele Klaus Iohannis respinge cererile de graţiere formulate de
Monica Iacob-Ridzi şi de Gheorghe Mencinicopschi.

4 decembrie: Judecătoria sectorului 5 admite cererea depusă de Parchetul General
privind redeschiderea urmăririi penale împotriva fostului preşedinte Traian Băsescu în
legătură cu o declaraţie pe care acesta a făcut-o în 2007 în contextul demersurilor de
suspendare a sa din funcţie.

6 decembrie: Principesa Margareta participă, în calitate de preşedinte al Societăţii
Naţionale de Cruce Roşie din România, la lucrările celei de-a 32-a Conferinţe Inter-
naţionale a Crucii Roşii, care se desfăşuară la Geneva.

8 decembrie: Luigi Constantin Boicea, de 17 ani, din Craiova, suspectat de legături cu
Statul Islamic, este ridicat de procurorii DIICOT.

8 decembrie: Directorul CNADNR Narcis Neaga este schimbat din funcţie de către
ministrul Transporturilor. Conducerea interimară este preluată de Cătălin Homor,
director general interimar al Metrorex.

9 decembrie: Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, David
Cameron în vizită în România.

9 decembrie: Deputaţii aprobă cererea privind încuviinţarea arestării deputatului PNL
Ioan Oltean, acuzat de acte de corupţie în dosarul despăgubirilor ilegale de la ANRP,
iar în cazul deputatului PNL Cătălin Teodorescu, deputaţii nu au aprobat solicitarea
procurorilor DNA.

9 decembrie: Organizaţia PNL Bucureşti îl desemnează pe europarlamentarul Cristian
Buşoi candidat al partidului pentru Primăria Capitalei.

11 decembrie: Consiliul Naţional al PNL se întruneşte la Palatul Parlamentului, pentru
a adopta criteriile de integritate pentru candidaţii la alegerile de anul viitor şi accelerarea
procesului de fuziune a formaţiunii. Este ales şi noul secretar general unic al partitului,
Ilie Bolojan.

12 decembrie: Congresul tinerilor social-democraţi, reuniţi la Romexpo, îl alege în
funcţia de preşedintele al TSD pe Gabriel Petrea, în locul Mihai Sturzu, care anunţă că
demisionează din partid după 2 zile.

12 decembrie: Prinţul Paul este plasat în arest la domiciliu în dosarul retrocedărilor
ilegale de terenuri din Ilfov, el fiind acuzat de cumpărare de influenţă, spălarea banilor
şi complicitate la abuz în serviciu, a decis, Curtea de Apel Braşov.

şaptezile / 247



12 decembrie: Traficul rutier pe bulevardul Eroilor şi pe bulevardul Eroilor Sanitari
din Bucureşti este închis pentru o lună, iar 14 persoane dintr-un bloc aflat în apropiere
sunt evacuate, din cauza surpării terenului.

14 decembrie: Ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, vorbeşte cu studenţii
Universităţii din Bucureşti despre recentele schimbări politice survenite în această
toamnă pe fondul protestelor neautorizate de stradă. 

16 decembrie: Parlamentarii adoptă bugetul de stat pe anul 2016 cu 309 voturi „pentru”
şi 13 „împotrivă”. Bugetul de stat este adoptat în procedură de urgenţă, fără ca Parla-
mentul să aducă mari modificări faţă de forma înaintată spre dezbatere de către
Guvern.

16 decembrie: Preşedintele Klaus Iohannis adresează Parlamentului un mesaj la îm-
plinirea unui an de mandat ca şef al statului. În discursul sau, preşedintele vorbeşte
despre înnoirea politicii, dar şi despre lecţiile anului 2015.

16 decembrie: KPMG Restructuring, lichidatorul judiciar provizoriu al Astra Asigurări
anunţă că iniţiază elaborarea strategiei de lichidare a patrimoniului societăţii de asigu-
rare cu 1.400 de angajaţi, 1,8 milioane de clienţi şi 2,5 milioane de poliţe valabile. 

21 decembrie: Avocatul Poporului se sesizează din oficiu, cu privire la cazul celor
5 copii preluaţi de la părinţii lor de către autorităţile de protectie a copilului din
Barnevernet, Regatul Norvegiei.

22 decembrie: Bilanţul incendiului din clubul Colectiv ajunge la 63 de decese.

23 decembrie: Preşedintele Iohannis promulgă legea care prevede pensii speciale pen-
tru pentru parlamentari precum şi legea pentru modificarea art. 45 din Statutul depu-
taţilor şi senatorilor, prin care parlamentarii primesc sume forfetare pentru transport.

23 decembrie: Festivitate de premiere a echipei naţionale de handbal feminin medaliată
cu bronz la Campionatul Mondial de handbal  desfăşurat între 5 – 20 decembrie în
Danemarca.

23 decembrie: Preşedintele Iohannis îşi petrece sărbătorile de iarnă alături de soţia sa,
în Florida, S.U.A.

23 decembrie: Constantin Ostaficiuc, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş este
trimis în judecată de către DNA.

24 decembrie: Amplasarea unor lansatoare americane de tip MK 41 în România, în
cadrul scutului antirachetă, reprezintă o încălcare a Tratatului privind Forţele nucleare
intermediare (INF), declară purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria
Zaharova. 

27 decembrie: Guvernul sesizează Curtea Constituţională în legătură cu unele aspecte
ale Legii privind pensiile speciale ale aleşilor locali.

30 decembrie: Gheorghe Benea, fost director general al CN Loteria Română SA, este
trimis în judecată de către DNA.

31 decembrie: Băncile vor trebui să raporteze Fiscului, zilnic, lista celor care îşi deschid
sau închid conturi bancare şi rulajele, conform noului Cod de Procedură Fiscală

(Selecţie operată de Viorel Andronic)
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Site-ul NEWS INTERCEPTOR a monitorizat frecvenţa 
cu care apar în presa scrisă şi electronică numele per-
soanelor şi personalităţilor publice.
Vă prezentăm clasamentul primilor 100 cei mai media-
tizaţi “actori” ai scenei publice.

AmosNews - Top 100 Vip - Anul 2014

Clasament detaliat 
generat conform frecvenţei consemnării zilnice 

a persoanelor în presa centrală 

Loc Persoana Articole Ziare Consemnari Procente
1 Victor Ponta 18704 4093 44427 17.37 %
2 Traian Băsescu 12710 3697 30826 11.81 %
3 Klaus Iohannis 6971 2167 16724 6.48 %
4 Crin Antonescu 4482 1973 9762 4.16 %
5 Elena Udrea 4262 1826 9170 3.96 %
6 Liviu Dragnea 2761 1645 5167 2.56 %
7 C P Tăriceanu              2749    1466 4571 2.55 %
8 Monica Macovei 1866 1043 3533 1.73 %
9 Viorel Hrebenciuc 1861 523 8510 1.73 %

10 Dan Voiculescu 1850 1034 5645 1.72 %
11 Adrian Năstase 1689 1114 4315 1.57 %
12 Gabriel Oprea 1575 1098 2526 1.46 %
13 Vasile Blaga 1544 1075 2801 1.43 %
14 Gigi Becali 1267 867 3028 1.18 %
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15 Hunor Kelemen 1244 825 2622 1.16 %
16 Daniel Constantin 1205 893 2021 1.12 %
17 Mugur Isărescu 1189 850 1856 1.1 %
18 Emil Boc 1185 906 2233 1.1 %
19 Ion Iliescu 1140 818 2238 1.06 %
20 Radu Mazăre 1102 822 3364 1.02 %
21 Titus Corlăţean          1099 749 1969 1.02 %
22 Sorin Oprescu 1036 819 2000 0.96 %
23 Mircea Geoană          1029 784 1927 0.96 %
24 Catălin Predoiu 958 733 1589 0.89 %
25 Mircea Băsescu 910 494 4626 0.85 %
26 Remus Pricopie 871 631 1564 0.81 %
27 Dan Diaconescu 809 608 1668 0.75 %
28 Teodor Meleşcanu 808 441 1522 0.75 %
29 Daniel Chiţoiu 781 533 1276 0.73 %
30 Ioan Rus 709 538 1477 0.66 %
31 Mircea Diaconu 695 485 2469 0.65 %
32 M.R. Ungureanu 690 565 1153 0.64 %
33 Mircea Duşa 671 527 1022 0.62 %
34 N. Constantinescu       663 519 2663 0.62 %
35 Rovana Plumb 662 520 1265 0.61 %
36 Corina Creţu 662 381 1529 0.61 %
37 Constantin Niţă 648 490 1000 0.6 %
38 Ilie Sârbu 644 455 1149 0.6 %
39 Sebastian Ghiţă 616 418 1434 0.57 %
40 Victor Piţurcă 601 435 1266 0.56 %
41 L. Codruţa Kovesi 598 464 938 0.56 %
42 Cristian Diaconescu 596 414 1420 0.55 %
43 Răzvan Nicolescu 576 457 797 0.54 %
44 Cristi Borcea 562 349 1055 0.52 %
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45 Radu Stroe 558 384 1017 0.52 %
46 Ioana Maria Petrescu 556 395 1100 0.52 %
47 C Vadim Tudor 546 383 1063 0.51 %
48 George Copos 543 378 1031 0.5 %
49 Eugen Teodorovici 522 455 818 0.48 %
50 Gică Hagi 515 393 780 0.48 %
51 Ludovic Orban 505 384 910 0.47 %
52 Eugen Nicolaescu 488 338 812 0.45 %
53 Dan Nica 442 334 662 0.41 %
54 Dan Radu Ruşanu 437 328 921 0.41 %
55 Daniel Funeriu 423 334 689 0.39 %
56 Mihai, Regele 410 276 848 0.38 %
57 Cristian Preda 407 327 853 0.38 %
58 Tiberiu Niţu 394 305 644 0.37 %
59 Marian Vanghelie 380 244 716 0.35 %
60 Dinu Patriciu 379 245 1701 0.35 %
61 Mircea Sandu 373 303 949 0.35 %
62 Elena Băsescu 370 289 1014 0.34 %
63 Daciana Sârbu 360 282 570 0.33 %
64 Relu Fenechiu 356 295 815 0.33 %
65 Mihnea Costoiu 351 313 587 0.33 %
66 Ilie Carabulea 350 289 977 0.33 %
67 Ilie Năstase 348 284 703 0.32 %
68 Ion Ţiriac 329 269 655 0.31 %
69 Maria Grapini 329 252 606 0.31 %
70 Şerban Mihăilescu 327 224 647 0.3 %
71 Ramona Mănescu 323 264 519 0.3 %
72 Emil Constantinescu 318 267 518 0.3 %
73 Dacian Cioloş 312 254 570 0.29 %
74 Teodor Atanasiu 302 243 508 0.28 %
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75 Gheorghe Funar 288 208 506 0.27 %
76 Theodor Stolojan 286 248 422 0.27 %
77 Eugen Tomac 278 237 419 0.26 %
78 Olguţa Vasilescu 270 146 542 0.25 %
79 Valerian Vreme 265 202 477 0.25 %
80 Daniel Dăianu 256 216 447 0.24 %
81 Ioana Băsescu 256 212 459 0.24 %
82 Attila Korodi 249 216 442 0.23 %
83 Petre Roman 245 217 419 0.23 %
84 Mircea Lucescu 244 197 470 0.23 %
85 Florin Georgescu 242 210 362 0.22 %
86 Varujan Vosganian 240 218 380 0.22 %
87 Augustin Zegrean 239 203 370 0.22 %
88 Sorin Ovidiu Vântu 239 166 547 0.22 %
89 Petre Tobă 235 194 454 0.22 %
90 C. Popescu Piedone 234 152 377 0.22 %
91 Dumitru Dragomir 229 186 538 0.21 %
92 Doina Pană 228 188 398 0.21 %
93 Norica Nicolai 218 181 449 0.2 %
94 Bogdan Chiriţoiu 213 181 332 0.2 %
95 Andrei Pleşu 208 179 366 0.19 %
96 Bogdan Aurescu 207 147 470 0.19 %
97 Ovidiu Silaghi 197 173 348 0.18 %
98 Bogdan Olteanu 196 168 334 0.18 %
99 Adrian Vasilescu 194 176 335 0.18 %
100 Miron Mitrea 193 167 440 0.18 %
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A
Abdullah, Rege 
Abdullah Ataş 
Adam Crăciunescu 
Ader Janos 
Adina Samson 
Adina Vălean 
Adreea Paul 
Adrian Bărăscu 
Adrian Bucur 
Adrian Cioroianu 
Adrian Constandache 
Adrian Curaj 
Adrian Duicu 
Adrian Marius Dobre 
Adrian Năstase 
Adrian Papahagi 
Adrian Rădulescu 
Adrian Rugină 
Adrian Sârbu 
Adrian Severin 
Adrian Streinu Cercel 
Adrian Vasilescu 
Adriana Săftoiu 
Adriean Videanu 
Agnieszka Radwańska 
Alex Younger 
Alexander Vershbow 
Alexandra Dulgheru 
Alexandru Arşinel 

Alexandru Athanasiu 
Alexandru Bittner 
Alexandru Iacobescu 
Alexandru Nazare 
Alexandru Vişan 
Alexandru Vişinescu 
Alin Aivănoaei 
Alin Cocoş 
Alin Goga 
Alin Teodorescu 
Alin Tucmeanu 
Alina Bica 
Alina Gorghiu 
Alina Roman 
Amet Aledin 
Ana Maria Branză 
Ana Maria Topoliceanu  
Anca Boagiu 
Andre Rieu 
Andreea Dinu  
Andreea Marin 
Andreea Mitu  
Andreea Nica 
Andreea Paul 
Andrei Baciu 
Andrei Boncea 
Andrei Chiliman  
Andrei Dolineaschi 
Andrei Gerea 
Andrei Muraru 
Andrei Valentin Videanu 
Andrej Kiska 

Andrey Bogdanov 
Andrzej Duda 
Angel Tâlvăr 
Angela Ciochină 
Angela Merkel 
Angela Nicolae 
Angela Toncescu 
Anghel Stanciu  
Anne Jugănaru 
Antonie Solomon 
Arpad Paszkany 
Augustin Miu 
Augustin Zegrean 
Aurel Radu 
Aurel Stanciu 
Aurelian Pavelescu 

B
Barack Obama  
Bartolomeu Săvoiu  
Bercea Mondial  
Bobby Păunescu  
Bogdan Aurescu   
Bogdan Buzăianu  
Bogdan Chiriţoiu  
Bogdan Diaconu  
Bogdan Donciu  
Bogdan Gabor   
Bogdan Gigină   
Bogdan Marinescu  
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Bogdan Mazuru  
Bogdan Olteanu  
Bogdan Popa  
Bogdan Stan  
Bogdan Stanoevici  
Bruno Roche  
Bunea Stanciu  

C
Călin Goia  
Călin Popescu-Tăriceanu  
Camelia Bogdan   
Camelia Voiculescu  
Carl Froch  
Carmen Iohannis  
Carmen Liliana Podgorean  
Carmen Marinescu 
Cătălin Croitoru 
Cătălin Dancu 
Cătălin Homor  
Cătălin Ivan  
Cătălin Predoiu 
Cătălin Tolontan 
Cezara Dafinescu 
Charles, Prinţ 
Charlie Ottey 
Chiril Gaburici 
Christian Heinzmann 
Christine Valmy 
Chuck Hagel 
Claudiu Dontu 
Claudiu Lucaci  
Claudiu Petre 
Codrin Ştefănescu  
Codruţ Şereş 
Constantin Bratu 
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Constantin Ciorăscu 
Constantin Hogea 
Constantin Ispas 
C-tin Laurenţiu Rebegea 
Constantin Nicolescu  
Constantin Niţă 
Constantin Ostaficiuc 
Constantin Silinescu 
Corina Creţu  
Cornel Bogdan Popa 
Cornel Nistorescu 
Cornel Penescu 
Cornel Pieptea 
Corneliu Dobritoiu 
Corneliu Dobriţoiu 
Corneliu Sturzu 
Corneliu Vadim Tudor 
Costică Silion 
Costin Grigore Borc 
Cozmin Guşă 
Crin Antonescu 
Crinuţa Dumitrean  
Cristi Bâgiu 
Cristi Borcea 
Cristian Adomniţei  
Cristian Burci 
Cristian Buşoi  
Cristian David  
Cristian Diaconescu 
Cristian Popescu Piedone 
Cristian Poteraş 
Cristian Preda  
Cristian Rizea  
Cristian Socol 
Cristian Zgabercea 
Cristiana Anghel  
Cristina Guseth  
Cristina Neagu  

Cristina Pocora 

D
Dalia Grybauskaite 
Dan Adamescu 
Dan Andronic 
Dan Ben Eliezer 
Dan Bucura 
Dan Diaconescu 
Dan Floroiu 
Dan Iordăchescu 
Dan Manolache 
Dan Mihalache  
Dan Motreanu 
Dan Radu Ruşanu 
Dan Suciu  
Dan Voiculescu 
Daniel, Patriarh 
Daniel Constantin  
Daniel Dăianu 
Daniel Fenechiu  
Daniel Horodniceanu 
Daniel Măricuţă 
Daniel Morar 
Daniel Savu 
Daniela Năstase 
Darius Vâlcov 
David Cameron  
Dean Spielmann 
Dean Thompson  
Delia Velculescu 
Demis Roussos 
Diana Loreta Păun 
Dinel Staicu  
Dinu Pescariu 
Doina Gradea 
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Doina Pană 
Doina Rusu 
Doina Uricariu 
Donald Tusk 
Dorin Chirtoacă 
Dorin Cocoş 
Dorin Florea  
Dorina Gonţ 
Dorina Rusu 
Douane Butcher 
Dragoş Băsescu 
Ducu Bertzi 
Dumitru Bucşaru  
Dumitru Nicolae-Niro 
Dumitru Niculescu 
Dumitru Pârvu 

E
Ecaterina Andronescu 
Eduard Hellvig  
Ela Udrea 
Elena Băsescu 
Elena Tănăsescu 
Elena Udrea 
Elie Lăslean 
Elisabeta a II-a, Regina  
Elisabeta Samara 
Emanuel Saghel 
Emil Boc 
Emil Constantinescu  
Emil Hurezeanu 
Emil Streinu 
Emil-Cico Dumitrescu 
Emilian Ion 
Enrique Peńa Nieto 
Eser Şahan 

Eugen Grigorescu 
Eugen Nicolăescu 
Eugen Tomac  
Eusebiu Ştefănescu 

F
Felix Tătaru 
Flavia Pennetta 
Floarea Şerban 
Florentin Gust  
Florentina Cârstea 
Florian Coldea 
Florian Walter 
Florin Georgescu  
Florin Mergea 
Florin Mitu 
Florin Popescu 
Florin Rusu 
Florin Secară 
Florin Teodorescu 
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