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Introducere

52 x 7 = 2014

La fel ca şi precedentul volum (52 x 7 = 2013),
acesta funcţionează pe aceeaşi schemă: comentarii sin-
tetice în format săptămânal ale celor mai importante
fapte, gesturi şi vorbe din actualitatea politică. E drept
că la un eventual cântar, ponderea o deţin vorbele – dar
asta-i politica noastră de aici de pe Dâmboviţa: vorbă
multă, fapte puţine. E drept şi că în 2014 nu se manifes-
tase încă omul “lucrului bine făcut” şi al vorbelor
cumpănite… Uneori prea cumpănite.

Cele 52 de săptămâni ale lui 2014 au fost cople-
şite, la propriu şi la figurat, de cele două runde electorale
– europarlamentarele şi prezidenţialele – în jurul cărora
s-a concentrat aproape toată creativitatea de care este ca-
pabilă valoroasa noastră clasă politică. De aici şi carac-
terul preponderent “vocal” al consemnărilor din acest
volum. Iar dacă veţi pune cap la cap enunţurile aceloraşi
personaje făcute pe parcursul celor 12 luni, veţi constata
o remarcabilă versatilitate şi o incomparabilă capacitate
de a nega astăzi ceea ce se susţinea ieri şi se va susţine
mâine.

şaptezile / 5

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��09.03.2015��12:31��Page�5



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

Dincolo de aceste aspecte rămâne formidabila ca-
pacitate a poporului român şi a reprezentanţilor săi de
frunte de a face istorie din aproape orice. Uneori – ca-n
Seinfeld – din nimic!

Echipa Agenţiei Independente de Presă AMOS
NEWS şi-a făcut şi în acest an datoria, consemnând cu
rigurozitate şi ceea ce s-a întâmplat, dar şi ceea ce n-ar
fi trebuit (poate) să se întâmple.

Lectură agreabilă!

Octavian  Andronic

(uneori şi el… AMBIDEXTRU) 
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Săptămâna 1
(1 - 5 ianuarie 2014)

@ În pregătirea psihologică pe care o fac pentru năvala românilor,
autorităţile din Londra au stabilit că 10% dintre persoanele fără adăpost provin
din ţara noastră @ S-a deschis sezonul de schi în Poiana Braşov. Deocamdată,
cu zăpadă artificială. @ Statistică: suntem ţara care exportă cei mai mulţi em-
igranţi cu studii superioare. @ Autocarele - poveste fără sfârşit: un alt autocar
cu turişti români a luat foc în Ungaria. Se pare că vecinii noştri au şosele ...
cam fierbinţi. @ Şase români, membrii ai unei reţele de falsificatori de carduri
au fost arestaţi în Spania. @ Ministrul Nicolăescu este gata să renunţe la sis-
temul coplăţii dacă se dovedeşte că nu dă rezultate. De cinci lei! @ Putem să
ne mândrim măcar cu faptul că pantofii fabricaţi “manual” în România sunt
pe locul 4 în topul celor mai scumpi din lume. @ Curtea Constituţională loveşte
din nou! Îl obligă pe Ponta să îşi asume sub semnatură înţelegerea cu kazahii
pentru ştergerea datoriilor Rompetrol. @ După ce a scăpat de “Steaua
României”, Tokes s-a însurat cu o profesoară de muzică. @ Tribunalul Bu-
cureşti l-a lăsat pe doctorul Bradişteanu să-şi petreacă în linişte sărbătorile,
amânând sentinţa din dosarul său de corupţie pentru după Anul Nou. @ Fostul
consul onorific al României la Ierusalim a fost dat în urmărire de Interpol.
@ Dinel Staicu a fost condamnat pentru delapidarea a 11 milione de dolari, la
11 ani de puşcărie. @ CNAS a avut cel mai mare buget din istorie! Şi la ce
i-a folosit? ... @ Analistul Emil Boc crede că 2014 va semăna cu 2009. Doamne
fereşte! @ Pieţele de capital au avut un an foarte bun; dacă 2013 a fost anul
investitorilor, 2014 ar putea fi anul speculaţiilor. Sorin Roşca Stănescu a ajuns
la concluzia că 2013 a fost anul lui Băsescu. Nu cumva se reînnoadă o mai
veche şi tandră prietenie? @ Carrefour România a fost băgat în insolvenţă la
cererea unui producător de scutece. @ Elena Udrea insistă să se considere un
politician atipic şi nici prin cap nu îi trece să renunţe la garderoba sa provoca-
toare. La cât a investit în ea credem şi noi.@ Într-un acces de sinceritate Traian
Băsescu a mărturisit că ar vrea să-şi predea mandatul unui preşedinte care să
îi continue proiectele ... Care proiecte? Tot el doreşte ca în 2014 să avem un
Guvern care să fie cinstit cu românii. Dacă am mai avea şi un preşedinte de
aceeaşi factură ar fi ideal. @ Geaba au aşteptat reporterii englezi să surprindă
năvala românilor în Regatul Unit pe 1 ianuarie. Ei habar nu au că, fiind noi o
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naţiune religioasă, nimeni nu pleacă la drum înainte de Sfântul Ion @ Sincer
este şi Victor Ponta care îşi doreşte ca 2014 să fie mai “bun”, nici măcar nu ar
fi prea greu @ Altă statistică: 40% dintre expaţii din România vin dinafara UE
şi ne iau cele mai bine plătite slujbe. @ Din 2014 şeful repretentanţei CE din
România este Angela Filote.@ La cumpăna dintre ani, Adrian Năstase se în-
treabă: Nu ştiu dacă suferinţa este o condiţie necesară pentru înţelepciune.
@ Şi comisarul european pentru muncă, Laszlo Andor, este sceptic în legătură
cu afluxul de români în UE după ridicarea ultimelor restricţii. Cine a dorit să
plece a facut-o deja...@ În 2014 preţul grâului ar putea să fie mai bun cu 15%
dacă şi condiţiile meteo... @ Cea mai mare concentrare de români din Marea
Britanie este în nord-vestul Londrei, unde sunt condensaţi peste 60 la sută din-
tre emigranţi @ Succesul românesc la Parlamentul European: Comisia pentru
Libertăţi Civile a adoptat “Directiva Macovei” privind confiscarea bunurilor
provenite din săvârşirea de infracţiuni. Ce n-a reuşit la ea acasă, reuşeşte la
Bruxelles, justiţiara europarlamentară @ Peste 111.000 de români au petrecut
Revelionul în staţiuni. E mult sau puţin? Cine mai ştie... @ Andreea Marin
s-a măritat. Cu un turc. Mai tânăr decât ea... @ Aviz companiilor de telefonie
mobilă care acordă bonusuri mari: un studiu a relevat faptul că persoanele care
vorbesc prea mult la telefon sunt mai nefericite @ Green Peace a monitorizat
pădurile româneşti şi a constatat că numai în Covasna sunt tăiaţi, anual, peste
un miliard de arbori @ Incendiu la o clădire de birouri din Pipera. Anul Nou a
fost marcat nu doar de focuri de artificii, ci şi de numeroase incendii @ Elmar
Brock, oficial al Parlamentului European lansează o idee de factură nazistă:
românii care vor veni în Germania ar trebui amprentaţi! De ce să nu li se şi
tatueze un număr, pe antebraţ? @ Protestatarii din Pungeşti n-au mai rezistat
tentaţiei sarmalelor şi au lăsat baltă greva foamei. Şi-aşa nu i-a întrebat nimeni
de ce o fac… @ Cel mai plimbat demnitar roman din 2013, ministrul Muncii,
Mariana Câmpeanu este de părere că românii care pleacă la muncă în străină-
tate nu prezintă un pericol pentru nimeni @ Statisticienii au ajuns la concluzia
că la fiecare două minute, România pierde un locuitor @ În 2014, România va
mai avea de plătit şi un miliard de euro pentru împrumutul de la FMI @ Amen-
zile date după Anul Nou au fost deja majorate @ 1600 de premise a reţinut
Poliţia Română în vacanţa de iarnă, umbrind bucuria şoferilor incorecţi
@ Prostituatele mai au de aşteptat mai puţin de o lună, până la 1 februarie,
când vor scăpa doar cu amenzi pentru practicarea sexului liber @ Staţiunile
montane primesc o gură de oxigen, după plecarea turiştilor din vacanţa de Anul
Nou, din partea fraţilor de peste Prut şi a verilor de peste Nistru, care vin cu
miile să se bucure de sărbătorile creştine pe rit vechi.
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Săptămâna 2
(06 - 12 ianuarie)

@ Şocul săptămânii l-a constituit condamnarea lui Adrian Năstase la
încă 4 ani cu executare, pentru corupţie (luare de mită şi şantaj). Soţia sa a fost
cruţată: a primit o condamnare cu suspendare @ Decizia a fost luată în una-
nimitate de completul Înaltei Curţi, din care au făcut parte trei magistraţi care
au judecat şi alte procese ale fostului premier @ Alegerile de la CSM, făcute
în pripă şi fără transparenţă, l-au avansat din poziţia de vice, în cea de preşe-
dinte, pe judecătorul Adrian Bordea, reinstaurându-se tradiţia, după faza în
care o procuroare i-a reprezentat pe magistraţi @ Europarlamentarii noştri se
zbârlesc moderat faţă de declaraţiile neamţului Elmar Brok, care în buna
tradiţie a naţiei sale, a propus amprentarea imigranţilor români. @ Mare iubitor
al dialogului, preşedintele Băsescu spune că şi-ar dori o discuţie cu liderii par-
tidelor de guvernământ. Ce-l împiedică să stea la taclale cu prietenii Ponta şi
Antonescu? @ Obiectivul principal al PSD pentru 2014 este “destructurarea
regimului Băsescu” şi aducerea la conducerea ţării a unui “pacificator”. An-
tonescu  pare să corespundă cel mai bine modelului @ Participarea preşedin-
telui la şedinţa CSM s-a lăsat, ca pe vremuri, cu huiduieli @ După ce şi-a depus

Libertatea�de�expr imare
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de bună voie “Steaua României” la el la Episcopie, Tokes a decis să dea în
judecată Consiliul de Onoare al Ordinului @ Iliescu nu mai vrea tămbălău
aniversar. A decis să-şi aniverseze onomastica în familie! @ Lupte de stradă
la Constanţa cu prilejul soborului Sf. Ioan Botezătorul. Sticlele cu apă sfinţită
au fost disputate cu maxim elan de participanţi @ Ponta e mulţumit că anul
s-a încheiat cu un deficit de doar 2,5% din PIB şi cu o uşoară creştere economi-
că @ Mustind de satisfacţie, Monica Macovei a declarat că condamnarea lui
Năstase e o lecţie pentru politicienii corupţi. Cei de la Putere, evident! @ După
ce l-au lăsat liber de sărbători, judecătorii au decis arestarea deputatului şpăgar
Gheorghe Coman. Poliţia l-a interceptat pe şosea, la Urziceni @ Părinţii de la
Şcoala nr. 10 au depus plângere penală în cazul învăţătoarei Blându, cea care-
i porcăia că n-au adunat destui bani pentru cadouri @ Pentru declaraţiile făcute
de Ponta în urma condamnării lui Năstase, calificând  procesul drept politic,
gen Timoşenko, Băsescu se ridică patetic în apărarea Justiţiei sale, cerându-i
imperativ să n-o mai atace! Eu nu atac justiţia – a replicat premierul, ci “cozile
de topor” de genul lui Morar şi Macovei @ Specialistă în domeniu de pe când
era procuror, Monica Macovei constată că Ponta are un “limbaj comunist” @
Fenechiu aşteaptă cu emoţie decizia instanţei în procesul său. “Nu mi-e teamă
de o condamnare” – zice el, sperând că, totuşi, nu va fi cazul. Are, încă, în-
credere în justiţie @ Ponta cere scuze oficialilor de la Chişinău pentru “mi-
tocăniile consilierilor prezidenţiali”. Nu cere şi pentru mitocăniile prezidenţiale
(într-un interviu Băsescu a spus că moldovenilor ar trebui să li se facă factura
pentru ajutoarele acordate de statul român) @ Surpriză: Mihai Necolaiciuc,
celebrul demolator al CFR, a fost achitat! De prima instanţă, în primul dintre
cele vreo 4 procese. Asta arată cât de bine au lucrat dosarul procurorii! @ Şi
Şerban Brădişteanu, “medicul lui Năstase”, a fost achitat într-un proces în care
fusese acuzat de luare de mită în cazul unor achiziţii de aparatură medicală.
Pentru penitenciare! @ Supriză mare: mailul personal al directorului SRI,
George Maior a fost spart de acelaşi hacker care a dat în vileag corespondenţa
dintre Corina Creţu şi Colin Powell @ Ponta are o nouă revelaţie: “Am stat
ani de zile în genunchi în Europa. Acum trebuie să stăm în picioare!” Cam
greu, cu Băsescu în braţe… @ Plin de avânt, preşedintele întoarce la guvern
şi la parlament proiecte de legi şi ordonanţe în care suspectează elemente de
“corupţie legală” @ Şi-a început lucrările Comisia Parlamentară “Nana”.
Primul chemat la audieri este consilierul prezidenţial Rădulescu, cel care a
consiliat-o pe Ioana Băsescu (!?) în achiziţionarea moşiei @ S-a trezit din
moţăială şi “catindatul” Predoiu, care îi cere lui Ponta să nu mai politizeze
actul justiţiei. Păi nu el îl politizează… @ Ponta, în schimb, politizează fi-
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nanţele, declarând că împrumutul acordat de CEC Ioanei Băsescu este un
“credit pentru o singură persoană” @ Iliescu despre cazul Năstase: nu este o
legătură, o conexiune directă între factorii politici şi justiţie. Adică n-a pus Bă-
sescu mâna pe telefon ca să-i sune pe procurori şi să le spună ce să facă. Au
înţeles ei singuri @ Gigi Becali a găsit loc de muncă, ca să nu se mai plic-
tisească la puşcărie: va fi “consilier pe teme de fotbal” la Viitorul Constanţa.
Echipa celui pe care l-a dat afară de la Steaua @ Proaspăt promovat de un site
de internet candidat la preşedinţie, Boc are şi o părere personală: Ponta greşeşte
profund că se amestecă în justiţie! El nu făcea aşa ceva când era premier. Îl
lăsa pe Băsescu… @ BNR a mai redus odată rata dobânzii de politică mone-
tară, doar-doar i-o convinge pe bancheri să dea credite… @ A intrat în vizorul
justiţiei şi un membru al fantomaticului “Cabinet Ungureanu”: fostul ministru
al Agriculturii, Stelian Fuia, care n-a făcut recurs când s-a pus sechestru pe
nişte imobile ale statului, pe care le-au cumpărat rudele sale @ După ce l-au
trimis pe Gordon să ne frece ridichea la materia “stat de drept”, americanii in-
sistă, cu un alt emisar: Victoria Nuland. Luăm notiţe! @ Hellvig lămureşte
problema listelor comune USL pentru europarlamentare: nici nu se pune pro-
blema. Deşi, liberalii ar dori… @ Tăriceanu îşi dă cu părerea zicând că ar fi
mai bine ca la alegerile europarlamentare să se meargă pe liste comune USL.
După principiul salamului de pui: un pui – un cal! @ Antonescu, ca preşedinte,
nu doreşte să ofere linişte, chiar dacă actualul a făcut mare tărăboi vreme de
zece ani. El vrea să ofere garanţii @ Ministrul Niţă anunţă lovitura anului la
Bursă: Hidroelectrica şi Electrica vor fi listate, atât la Bucureşti, cât şi la Londra
@ Văitându-se de dureri de spate, Becali s-a autodriblat. În sensul că n-a fost
prins în unsprezecele de bază pe care penitenciarul Poarta Albă îl trimite la
Viitorul Constanţa, pentru că nu poate munci. Poate doar să stea la cafele cu
Gică Hagi @ Salariile în învăţământ întârzie cu zece zile, pentru că trezoreriilor
judeţene le lipseşte logistica necesară pentru a face faţă volumului enorm de
operaţiuni birocratice @ S-a finalizat, pe un fir, tunelul de metrou dintre staţiile
Academia Militară şi Orizont. Dar, din păcate, trenurile nu pot merge, ca
maşinile, pe o singură bandă @ Tănase i-a dat o lovitură mortală lui Nicolau,
pe care l-a exclus din procedura de alegere a reprezentanţilor salariaţilor în CA
al TVR, pe motiv că nu e… salariat! @ Spre deosebire de Ponta, Antonescu
nu consideră nici el că condamnarea lui Năstase ar fi una politică. Dealtfel,
nici nu mai există condamnări politice. Nu existau nici pe vremea lui
Ceauşescu când totul era tras pe strada “Dreptului comun” @ O analiză pro-
fundă efectuată de Elena Udrea a dus la concluzia că şanse la prezidenţiale ar
avea doar un candidat de dreapta care să se afle în parteneriat cu Băsescu.
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O Elena Udrea, de exemplu @ Frunda reacţionează acid la convocarea şefilor
din Justiţie la ambasada americană. “Unchiul Sam ne priveşte cu superioritate.
România nu e colonie americană!” Dar dacă e şi noi nu ştim? @ Un sondaj se-
cret de-al lui Cătălin Ivan ar arăta că raportul dintre social-democraţi şi liberali
ar fi de 2 la 1. Nicidecum de paritate, cum s-a considerat la ultimele alegeri @
Tom Bugeţelul (aka Voinea) exultă: anul acesta ne împrumutăm mai puţin decât
în 2013! Cu 500 de lei pe cap de locuitor @ Anunţul sosirii la Bucureşti a sub-
secretarului de stat american, Victoria Nuland, l-a luat prin surprindere pe Ponta
care n-a găsit în programul său nici o portiţă liberă pentru o întrevedere. L-a
mandatat cu întreaga responsabilitate pe Corlăţean, dar, mai ales să combată
ceea ce-i va şopti la ureche americancei Băsescu @ Ungureanu (MRU) se dă
de ceasul morţii din cauză că dreapta are o atitudine distructivă, respingând
idea unei liste comune la europarlamentare, în care el ar putea fi cap de listă
@ Un val de critici s-a abătut asupra lui Mugur Isărescu după ce acesta a de-
clarat că va lăsa leul să se deprecieze în voie. Poziţia sa e cotată ca responsabilă
pentru căderea rapidă a monedei naţionale şi pentru impactul dezastruos asupra
celor cu credite în valută @ Dragnea lansează o cugetare din categoria “Iarna
nu-i ca vara”: “USL va rezista până când se va rupe!” @ Tupeista învăţătoare
Dana Blându, cea care-i insulta pe părinţi făcându-i nesimţiţi şi proşti din cauza
valorii necorespunzătoare a cadourilor de Crăciun, a fost demisă din funcţia
sa de la Şcoala nr. 10. Ar trebui exclusă definitiv din învăţământ – consideră
părinţii cărora parcă li s-a luat ceaţa prostiei de pe ochi @ Primarul Oprescu a
făcut personal o inspecţie la linia de tramvai Buzeşti-Uranus. Totodată a studiat
terenul ca să vadă unde va reconstrui Hala Traian şi Hotelul Marna, cele două
“monumente” de arhitectură ale civicului Nicuşor @ “Vedeta” parlamentară
(pe banii soţului), Gabriela Vrânceanu Firea Pandele a demisionat din PSD din
motive de orgoliu... politic: nemulţumită de lipsa de colaborare din USL între
ea şi liderul PNL de Ilfov @ Cel care a amânat cât a putut, pe când era ministru
al Justiţiei, elaborarea Codurilor, Cătălin Predoiu cere acum amânarea până la
1 septembrie a intrării în vigoare a acestora @ În urma deciziei Curţii Consti-
tuţionale de respingere a Legii Descentralizării a lui Dragnea, Guvernul ar tre-
bui să demisioneze – consideră Raluca Turcan, de parcă cineva ar fi interest
de părerea sa @ Comisia Europeană e fermă: Germania trebuie să acorde aju-
toare de şomaj europenilor (fie ei şi ţigani!) fără loc de muncă @ Copleşit de
valul de dezvăluiri legate de corupţia din şcoli, ministrul Pricopie declară ile-
gale vânzările de cărţi şi auxiliare din şcoli @ Abia sosită în ţară pentru a ure-
chea guvernul, subsecretarul de stat american Victoria Nuland s-a întâlnit
primul cu preşedintele, care i-a dezvăluit grozăviile la care se dedă Guvernul
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în atacurile sale împotriva Justiţiei @ Florentin Pandele, primarul de la Volun-
tari, se declară dezamăgit de… Crin Antonescu din cauza demisiei “Albinuţei”
sale şi e hotărât să nu-l mai voteze pe acesta la preşedinţie @ Dacă ar fi după
ea, Elenei Udea i-ar plăcea mai mult să fie preşedinte decât premier. Mai ales
că are un model pe care l-a studiat îndeaproape @ Concluzia emisarului ameri-
can după ce s-a întâlnit cu Băsescu, Corlăţean şi niscai civici este logică: statul
de drept trebuie întărit în România. Nu trebuie lăsată această sarcină doar pe
spinarea lui Băsescu, care face şi el cât poate… @ Conştient de valoarea
“axei”, titularul de la Cotroceni îşi exprima speranţa că “micile neînţelegeri
nu vor afecta esenţa relaţiilor noastre”. Nu e vorba de relaţiile Preşedinte-Pre-
mier @ În absenţa lui Ponta, copleşit de alte probleme, Corlăţean a dus (de
ziua lui) greul explicaţiilor referitoare la presupusele “atacuri” la adresa
Justiţiei care o îngrijorează atât de tare pe diplomata americană. Ministrul de
Externe a supralicitat chiar, considerând că avem un “parteneriat robust” cu
SUA şi că putem discuta direct problemele sensibile. La ambasada lor, când
ne convoacă Mr. Butcher (“Măcelarul” – în traducere) @ Să nu vă miraţi dacă
România va fi reprezentată în Parlmentul European de… Silvio Berlusconi!
Acesta a primit o propunere (nu se ştie din partea cui), iar popularitatea de care
se bucură Il Cavaliere la noi, pentru politica sa “Bunga-Bunga”, ar putea să-l
propulseze acolo unde a fost şi un Becali şi mai este un Vadim @ Anul acesta
la Balc n-au fost “măcelăriţi” decât vreo sută de porci mistreţi. Pe cel mai mare
l-a doborât Prinţul Sturdza @ Eugen Nicolăescu anunţă controale drastice la
toate spitalele din ţară, de la 1 Martie @ Monica Macovei se dedă la atacuri
împotriva statului de drept, reprezentat de Guvernul ales de popor: zice că
Ponta este “capo di tutti capi”. Adică şef al celorlalţi şefi @ Tot aceasta crede
că absenţa lui Ponta din timpul vizitei dnei Nuland s-ar datora fricii. Cine ştie
ce i-ar fi făcut dacă-l prindea, pentru lipsa de respect faţă de preşedinte. Îl trimi-
tea la Guantanamo… @ Oprescu s-a hotărât să cumpere sediul provizoriu al
Primăriei şi să-l facă permanent. Cu o condiţie: proprietarul să accepte o
scădere a preţului cu echivalentul chiriei plătite până acum @ Finul lui Băses-
cu, prinţul Carol Ferdinand, a primit din partea naşului (absent la evenimentul
aniversării a patru anişori) un câine. Ca să-l ajute să apere “instituţiile verticale”
@ După îndelungate întârzieri datorate iubitorilor Halei-Matache, care au văzut
în aceasta un monument de arhitectură, s-a deschis artera Buzeşti-Uranus, care
va descongestiona traficul pe Calea Victoriei.       
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Săptămâna 3 
(13 - 19 ianuarie)

@ “Am fost în vizită privată în Italia” – a motivat Ponta absenţa sa la
venirea Victoriei Nuland, subsecretarul de stat american, trimisă de Obama să
ne avertizeze în legătură cu derapajele de la principiile statului de drept @ Tot
Ponta e convins că acciza la carburant se va aplica din aprilie, în timp ce Băses-
cu e hotărât să facă tot ce-i stă în putinţă ca să împiedice grozăvia @ Faptul că
Antonescu simţea nevoia unor clarificări în legătură cu candidatura sa la
preşedinţie s-a concretizat într-o declaraţie fermă a lui Ponta, care a spus că el
(Antonescu) şi nu altul este candidatul USL @ Cât despre listele comune pentru
europarlamentare, dorite şi de Tăriceanu, s-a cam concluzionat că separat cele
două partide pot obţine mai multe mandate decât împreună @ Cât despre legile
trimise înapoi la Parlament de către Băsescu, s-a decis că ele vor fi revotate
aşa cum sunt! @ Opoziţia este siderată de intenţia Puterii de a organiza simul-
tan europarlamentare cu un referendum pentru Constituţie. Aşa ceva nu este
posibil! – strigă ca din gură de şarpe Boc, cel care şi-a pus semnătura pe decizia
organizării simultane a prezidenţialelor din 2009 cu referendumul pentru par-
lament unicameral @ “Vom asista la un an cu foarte multe transformări” – de-

Cosmarul � lu i �Antonescu
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clară, rabinic, Mugur Isărescu @ O lovitură în plex pentru Băsescu va fi orga-
nizarea alegerilor prezidenţiale cu 45 de zile înainte de expirarea mandatului
celui actual. Câte nu s-ar mai putea face într-o lună şi jumătate! @ Kelemen
ne linişteşte: Ungaria nu va cumpăra terenurile de sub cetăţenii români! Ci
doar pe cele din jurul lor @ Între două alăptări EBA dă comunicate în Parla-
mentul European, în care trage de urechi USL-ul @ Deşi a fost achitat de
instanţa precedentă, la Înalta Curte pentru Chiuariu se cer 15 ani de închisoare!
@ Ponta n-a aprobat “demisia de fiţe” a Zânei din Voluntari, nevasta primarului
Pandele. “Avem nevoie de ea” – a zis co-preşedintele USL  @ Ca să scape de
hărţuială, Patriciu şi-a mutat domiciliul la Londra, alături de chinezoaica sa
@ Onţanu a fost audiat la DNA pentru nişte terenuri retrocedate în mandatul
lui Băsescu @ Preşedintele Parlamentului European, Schulz îl mustruluieşte
pe Ponta pentru că l-a făcut nazist pe colegul său Brok, cel care a cerut am-
prentarea imigranţilor romi, după o mai veche reţetă germană @ Dacă Anto-
nescu aşteaptă garanţii de la PSD că el va fi candidat la preşedinţie, Ponta
spune că şi de la el se aşteaptă garanţii că va continua să fie premier, după ce
Antonescu va fi preşedinte @Ion Jinga, ambasadorul roman la Londra le dă
peste nas britanicilor: doar 24 de români au sosit în Anglia după deschiderea
pieţei muncii! @ Cezar Preda constată cu bucurie că PDL poate face opoziţie
şi fără Băsescu. Deşi opoziţia e o condiţie, nu rezultatul unui efort @ Apoca-
lipsa după Băsescu s-a declanşat marţi când preşedintele a dezvăluit naţiunii
adevărul crud: ţara se află pe marginea prăpastiei din cauza atacurilor lui Ponta
la adresa Justiţiei! @ Toleranta Franţă a expulzat în 2013, 20.000 de romi! Din-
tre aceştia, trei sferturi s-au întors! @ Vise, maică! MRU are ambiţia ca el să
fie preşedintele pe care l-ar vota şi respecta şi Elena Udrea @ România riscă
să fie izolată pentru mult timp – zice Băsescu. Păi, e izolată de când e el preşe-
dinte! @ Tom Bugeţelul – Voinea constată cu bucurie că România a avut o
creştere economică de aproape 3% în 2013! A simţit cineva chestia asta?
@ Autoritatea de Supraveghere Financiară a acordat un contract de 8 milioane
de lei pentru servicii de comunicare, societăţii purtătorului său de cuvânt!
@ “Este un an crucial, al tranziţiilor, al schimbării” – declară preşedintele, fără
a se gândi că marea schimbare este tocmai ieşirea sa din joc! @ Curtea Con-
stituţională a decis: schimbările operate de Parlament în Codul Penal, prin care
aleşii se exonerau de responsabilităţi, sunt neconstituţionale. Mai era nevoie?
@ Tot mai îngrijorat de nivelul corupţiei din învăţământ, Ponta îi cere lui Pri-
copie să ia măsuri urgente: să dispară “Fondul clasei” şi practica meditaţiilor
private! @ Preşedintele CJ Constanţa, Nicuşor Constantinescu, s-a dovedit la
fel de greu de băgat în maşina DNA, precum s-a dovedit greu de scos din
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maşina proprie, când adormise la stop! @ S-a cam săturat şi Blaga de madam
Udrea, şi ar dori să nu mai facă pe “Mama Omida” în legătură cu candidaturile
PNL la preşedinţie… @ Să vezi şi să nu crezi: o instanţă englezească a amendat
cu 150 de lire pe un britanic care a denigrat un roman, spunându-i “pleacă
acasă, ţigane!” @ Inspecţia Judiciară a ajuns la concluzia că Ponta a afectat
independenţa Justiţiei prin comentariile făcute la adresa “proceselor politice”
ale lui Năstase @ Mazăre, care se vede şi el în situaţia prietenului Nicuşor
Constantinescu, acuză DNA că se comportă ca Securitatea de dinainte de 1989
@ Voiculescu se dă la Băsescu şi îl somează să nu mai calomnieze România!
@ CSM-ul a întors pe toate feţele declaraţiile lui Ponta şi, cu o majoritate sub-
ţire, a decis că acestea afectează independenţa Justiţiei. Celebra justiţie inde-
pendentă , care nu primeşte telefoane de la Băsescu @ Suflând şi în iaurt, Ponta
nu mai comentează nici decizia CSM. Dar e mulţumit de faptul că justiţia nu
poate fi influenţată, chiar dacă e afectată @ Noua conducere a TVR renunţă la
Andreea Marin şi Ramona Bădescu, ale căror show-uri vor fi scoase din grilă.
Din motive de cheltuieli şi audienţă. Ele mari, iar ea mică! @ În sfârşit, DNA
se mişcă şi în cazul sesizărilor Corpului de Control al Premierului, deschizând
13 dosare unor şefi băsişti de instituţii @ DNA Constanţa s-a dat pe brazdă şi
i-a permis lui Nicuşor Constantinescu să plece pentru 15 zile în America să se
caute de sănătate. Nu de aceeaşi părere a fost instanţa de judecată, care vrea
să-l ţină în ţară @ Cu cele două miliarde împrumutate de pe pieţele inter-
naţionale de capital (nu de la FMI) România îşi va putea finanţa deficitul buge-
tar vreme de şase luni @ Şefa Înaltei Curţi, Livia Stanciu e siderată de afirmaţia
că judecătorii reacţionează la comenzi politice, iar chestia i se pare deosebit
de gravă. Mai puţin gravă i s-ar fi părut, probabil, afirmaţia că judecătorii
reacţionează la şpagă… A avut destule probe în ograda proprie…@ Vasile
Blaga a ajuns la concluzia că este posibil ca PDL să ia măsuri care să meargă
până la excludere. A Elenei Udrea, care se pare că aşa ceva îşi doreşte. I-ar sta
foarte bine toaleta de victimă @ Parcă deşteptat din somn, Antonescu reali-
zează că alianţa PNL cu PC e o ficţiune. Una care funcţionează, însă. Dovadă
– faptul că preşedintele PC este în continuare membru al guvernului!
@ Torţionarul Sebestyen a tras clapa justiţiei: a decedat cu puţin timp înainte
să fie trimis în judecată pentru cele 15 decese înregistrate în mandatul său
@ Antonescu nu e de acord cu propunerea lui Nicuşor Constantinescu de des-
fiinţare a DNA. Aceasta trebuie doar să fie scoasă de sub influenţa lui Băses-
cu… @ În “rugăciunea de seară” pentru statul de drept, Traian Băsescu declară
că mai are un singur dor: ca România să adere la Schengen până la sfârşitul
anului, în timpul mandatului său! Culmea ar fi ca aderarea să se producă tocmai
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în cele 45 de zile cu care Antonescu vrea să-i scurteze mandatul @ La primirea
scrisorilor de acreditare a noului ambasador român, Soare, Vladimir Putin
şi-a exprimat speranţa într-o “cooperare mai consistentă şi reciproc avantajoasă
cu România”. Asta te duce cu gândul la faptul că în prezent cooperarea nu e
reciproc avantajoasă şi că cineva profită de altcineva… @ Nădejdile lui Băses-
cu cu Schengenul pot fi spulberate de încăpăţânarea nemţilor care, cu toate
progresele, nu cred că a venit momentul. Cel puţin asta e părerea ministrului
de Interne de la Berlin @ Lui Ponta i se pare anormal să nu aibă şi el un dosar
la DNA. N-ar trebui să o zică de două ori… @ Fondatorul conservator
Voiculescu insistă pe ideile sale economice, deşi nu prea îl mai ascultă nimeni
în coaliţia din care nu se ştie exact dacă mai face parte: neimpozitarea profitului
reinvestit e una dintre marotele sale, cu şanse minime de a fi implementată în
contextul golului în buget lăsat de amânarea accizării motorinei @ În contrast
cu interesele greilor europeni, Norica Nicolai exprimă opţiunea românească:
nu credem în viabilitatea statului Kossovo! Nici alţii nu cred, dar interesele îi
împiedică să o spună @ Cu mâna pe inimă, Băsescu se jură că fiica sa Ioana
n-a obţinut niciodată bani de la Gazprom. Să înţelegem că a făcut acte pe
gratis? @ Polonezii care au achiziţionat muribunda bancă RIB au şi băgat vreo
5 milioane de euro în capitalul social, dar au păstrat – pentru moment – vechea
conducere executivă @ CEC Bank mai aruncă nişte bani pe fereastră modi-
ficându-şi sigla. Temporar – ne informează… temporarul preşedinte Gheţea
@ Monica Ridzi, favorita preşedintelui Băsescu, e pe cale să o încurce rău:
procurorii cer să fie condamnată cu executare pentru abuz în dosarul scenei de
milioane @ Bute susţine la noapte meciul amânat cu Pascal. Să-i dea Dum-
nezeu putere să-l bată pe canadian, dar senzaţia noastră este că înfrângerea la
Froch i-a cam pus capăt carierei @ IT-istul şef al SIE face o dezvăluire ex-
plozivă. Meleşcanu zice că 95% dintre sateliţii care se învârt în jurul pămân-
tului sunt sateliţi de spionaj. O fi şi vreunul românesc? @ Băiat simţit,
ambasadorul Italiei s-a dus el la CSM să mai afle cum merg treburile, nu ca
însărcinatul american Butcher (Măcelarul) care a convocat cu mult tupeu toată
justiţia la ambasada Marelui Licurici! @ Dragnea e hotărât să nu renunţe la
descentralizare, chiar dacă Curtea Constituţională a declarat legea neconsti-
tuţională. O fi ăsta un nou atac la statul de drept? @ Laszlo Borbely a scăpat
de dosarul pe care i l-a făcut DNA pentru nişte apartamente văruite de benefi-
ciari de-ai ministrului Mediului @ Cum era de aşteptat, Bute a luat bătaie şi
de la Pascal, confirmând faptul că a sa carieră pugilistică s-a încheiat la
Nottingam, unde a intalnit primul adversar cu adevarat puternic. Lucian rămâne
o creaţie artificială a managerilor săi care i-au trasat un culoar comod @ Ponta
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l-a eliberat din funcţie pe chestorul Marian Tutilescu, care de cinci ani se luptă
să ne bage în Schengen, fără să fi reuşit. A preferat pensia @ Înaintea plecării
la Ierusalim, Băsescu a deconspirat unicul antisemit existent în România: Şova!
@ Îngrijorător: conform unui sondaj, jumătate dintre români cred că regimul
comunist a însemnat un lucru bun pentru România! @ Deşi ţintea spre o rată
de absorbţie de 50%, ministrul Teodorovici şi super-birocratizatul său minister
n-au reuşit decât 34%. “Din păcate, sistemul are probleme...” - constată minis-
trul, de parcă asta i-ar fi fost sarcina @ Victor Ponta constată pe facebook că
avem cea mai ieftină benzină din Europa! Probabil de aceea e necesară majo-
rarea accizei @ Mânat de ambiţie, succesorul lui Coposu, Pavelescu, vrea să
aibă listă proprie pentru europarlamentare. Nici o problemă: poate avea orice
listă doreşte... @ Băiat sensibil care ştie cum e să pierzi, Băsescu l-a sunat pe
Bute după înfrângerea la Pascal. Era sigur că nu-i va face nimeni concurenţă.
Nici măcar Elena Udrea 

Săptămâna 4 
(20 – 26 ianuarie)

@Simona Halep este o excepţie pentru practicantele operaţiilor este-
tice. Ea şi-a micşorat sânii ca să poată lovi mai bine mingea. Şi a ajuns în sfer-

Instrumentul �Just i t ie
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turi la Melbourne… @ Preşedintele Băsescu a plecat în vizită la Ierusalim.
@ Câştigătorii concursului pentru reprezentanţii salariaţilor în Consiliul de
Administraţie al TVR au fost descalificaţi pentru că nu şi-au depus… cazierul!
Au intrat următorii doi @ Doar 30% dintre apelurile la serviciul “112” din
2013 au fost reale. 7 din 10 au fost farse şi păcăleli @ Dosarul “Băneasa” în
care este judecat Puiu Popoviciu a fost amânat pentru 3 februarie, când vor fi
audiaţi inculpaţii @ Instanţa nu este convinsă de realitatea durerilor de spinare
ale lui Becali, aşa că s-a cerut o expertiză medicală, înainte de a se lua vreo
hotărâre @ Consilierul Frunda este de părere că Ponta poate să critice Justiţia
fără ca acest lucru să poată fi interpretat ca o intervenţie sau imixtiune @ Năsta-
se l-a reclamat pe Băsescu la CSM pentru declaraţiile făcute de acesta înainte
de pronunţarea verdictului @ Modest, Ponta zice că speră să ia 35% dintre vo-
turile pentru europarlamentare. Adică vreo 12 mandate din 32. S-ar putea însă
să fie vorba de vreo 16 @ Băiat simţit, ambasadorul Germaniei s-a dus el la
CSM, în loc să convoace justiţia la ambasadă, cum a făcut colegul său american
Butcher @ Afişul săptămânii va fi ţinut de accidentul aviatic din Apuseni, sol-
dat cu doi morţi şi cinci răniţi. A fost subiect unic pentru televiziunile de ştiri,
vreme de trei zile întregi @ Ministrul Niţă a declarat ca obiectiv prioritar noua
mină de uraniu din Neamţ. Ştie de ce… @ Madam Câmpeanu a găsit soluţia
egalizării vârstei de pensionare: femeile ar trebui să nu mai gătească, ci să uti-
lizeze semipreparatele! @ În pelerinaj la Zidul Plângerii din Ierusalim, Băsescu
a pus şi el în crăpături un bileţel cu dorinţele sale. Curioşii zic că ar fi observat
pe acesta numele lui Ponta @ Ponta ştie cum arată raportul MCV, înainte de
publicarea acestuia, iar asta nu prea l-a făcut să fie fericit @ A făcut-o însă pe
Monica Macovei, care ştia şi ea conţinutul (doar contribuise la redactare)
@ Ce e sigur, în viziunea premierului, e că nu intrăm în Schengen până la
alegerile europarlamentare. Şi nici după ele, prea curând… @ Urmărit de
justiţia română, Elan Schwarzenberg era să dea nas în nas cu preşedintele Bă-
sescu la Ierusalim. Sau cel puţin asta ar fi dorit el, după toate aparenţele…
@ Ponta a luat act de decizia CSM care a spus că prin comentariile sale a adus
atingere onoarei Justiţiei. Punct! @ O veste proastă pentru şoferii care încalcă
regulile de circulaţie prin ţările Uniunii Europene: amenzile le vor plăti în
România @ A fost prins hackerul Guccifer, cel care a avut neobrăzarea să
spargă parola site-ului directorului SRI! Ruşine să-i fie! @ Simona Halep s-a
împotmolit în “sferturile” turneului de la Melbourne. Sânii mai mici n-au aju-
tat-o şi de data aceasta @ Băsescu li s-a plâns interlocutorilor săi evrei: “Încerc
să-i conving pe politicienii români că Justiţia e justiţie!” Şi nu prea reuşeşte
@ Premierului i-a fost prezentat un raport preliminar asupra accidentului avi-

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��09.03.2015��12:31��Page�19



20 /  AMOS News

atic din Apuseni, coordonat de vicepremierul Oprea. De la miniştri în jos s-au
decis câteva demiteri şi s-au dat şi vreo două demisii @ În ce-l priveşte pe di-
rectorul STS, Marcel Opriş, este nevoie de acordul lui Băsescu. Acesta l-ar da
pe Opriş, dar la schimb cu Stroe şi Duşa! @ Ministrul Cazanciuc este mulţumit
de raportul MCV: este mai bun decât cel de anul trecut. Poate şi decât cel de
anul viitor @ Poşta Română a înregistrat profit în trimestrul IV 2013. Datorită
disponibilizărilor! @ Însărcinatul cu afaceri de la Ambasada SUA, cel care a
convocat justiţia la raport, ne dă şi lecţii de economie într-un speech ţinut la
Bursa de Valori, la trei ani de la listarea Fondului Proprietatea (cel al cărui şef
ar fi vrut să fie fostul ambasador Gitenstein) @ Barroso, ca Trahanache, ni le
zice, apropo de MCV: “Cele realizate într-un domeniu pot fi anulate de regrese
în alt domeniu”. Un soi de perpetuum mobile… @ De ce este încântată Monica
Macovei de raportul MCV (la care a contribuit serios): “Este devastator pentru
USL!” @ După ce-a stat şi-a mai cugetat, Antonescu a ajuns la concluzia că
nu exclude o remaniere… @ Executivul a luat act de ce i-a recomandat Curtea
Constituţională şi a adoptat prin Ordonanţă Memorandumul cu Rompetrol
@ Stupiditatea lui Stroe (care a declarat că-i pare rău că accidentul din Apuseni
a avut loc în timpul mandatului său) l-a enervat până şi pe Antonescu: “Afir-
maţiile lui Stroe sunt un exemplu de comunicare catastrofală!” @ Extrem de
puţin vizibil în disputele pe marginea accidentului aviatic, Arafat con-
cluzionează punctul de vedere al SMURD: “Victimele au fost găsite în stop,
nu pot spune că salvam vieţi…” @ Ca să vezi tărăşenie: Comisia Europeană
sprijină exploatarea gazelor de şist! Şi cu pungeştenii ce facem? Ce le spunem?
@ Vântu a fost reţinut de poliţie, cu două zile înainte de finalul procesului său
pentru favorizarea infractorului Popa, sub bănuiala că ar fi încercat să fugă din
ţară cu un buletin fals moldovenesc făcut prin 2003… @ Geoană se ridică şi
susţine cu tărie că viitorul comisar european al României ar trebui să fie un
pesedist. El nu s-ar da în lături… @ Băsescu le-a spus-o verde în faţă şi celor
din delegaţia FMI: “Nu susţin acciza pe carburanţi!” Nici ei  @ Radu Stroe
şi-a dat demisia de onoare – pentru “declaraţii nefericite, nu intenţionate”
@ În locul său a fost numit provizoriu Gabriel Oprea, cel care a mai deţinut
funcţia vreo zece zile în 2008 @ Johannis constată că “purceaua” regionalizării
e moartă în coteţ! @ Ponta l-ar da afară pe Opriş, şeful STS, dar nu poate, şi
aşteaptă să o facă Băsescu, în CSAT… @ “Surse” vehiculează ideea că lui
Stroe i se vor alătura, pe o listă de remaniere, Chiţoiu, Câmpeanu, Nica şi
Plumb… @ Altă belea pe capul lui Becali: Consiliul Concurenţei l-a amendat
cu 183.000 lei pentru că nu a notificat preluarea controlului asupra companiei
ARCOM @ Pentru Blaga, Ponta e “tartorul coordonator!” @ Pentru că Ponta
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îşi anunţase  prezenţa, Băsescu nu s-a mai dus la festivităţile dedicate Unirii.
A trimis doar un mesaj, amintindu-şi probabil de huiduielile de la ultima par-
ticipare. În final, Ponta l-a lasat pe Antonescu să reprezinte Puterea @ Oprea
e om serios: chiar dacă noul său mandat la Interne este de o săptămână (faţă
de două, precedentul, din 2009) ia lucrurile foarte în serios: “Cunosc specificul
şi greutăţile MAI” – zice el @ Şova e şi el unionist: vrea să lege România de
Basarabia cu şosele şi autostrăzi @ Se bat echipele de control pe Romatsa: cea
a premierului, cu cea de la Ministerul Transporturilor @ Antonescu, fair-play,
regretă absenţa lui Blaga de la Focşani. S-ar fi simţit bine, “şold la şold” cu el
@ Preţurile locuinţelor sunt mai mici cu 10% în 2014! Cel puţin aşa reiese din
actualizarea grilelor notariale @ Dealerii de automobile sunt optimişti în pu-
blic: cred că vânzările vor creşte în 2014 cu 10%. În particular sunt convinşi
că vor scădea cu 5%! @ Sentinţă definitivă în Dosarul “Poşta Română“: doi
foşti miniştri – Chiuariu de la Justiție şi Nagy de la Telecomunicaţii – au fost
condamnaţi, dar cu suspendare. Chiuariu fusese achitat de precedenta instanţă
@ Voronin cere să se condamne declaraţiile unioniste ale fostului său prieten
de pahar @ O fractură în frontul admiraţiei generale faţă de eroismul aviatoru-
lui Iovan: un profesor de la politehnică îl acuză de a fi fost autorul accidentului
şi nicidecum salvatorul echipajului @ S-a declanşat infernul alb, tocmai la
sfârşitul săptămânii de lucru: de vineri seară o jumătate – cea estică - de
Românie a fost supusă asaltului viscolului şi zăpezii. Subit, subiectul acciden-
tului din Apuseni a dispărut din programele de televiziune. I-au luat locul
înzăpezirile şi dificultăţile autorităţilor de a combate efectele viscolului @ A
nins şi cu stupidităţi: șeful CNADNR sugera ca cei surprinşi de zăpezi , cărora
le expiră rovinieta, să se fotografieze în nămeţi pentru a putea contesta amen-
zile @ S-a derulat întreaga recuzită a evenimentului: şosele închise, zboruri
anulate, trenuri întârziate, imprudenţi surpinşi cu maşinile în nămeţi şi salvaţi
cu TAB-ul @ Ca o învăţătură a acidentului aviatic , de data aceasta a existat o
comandă unică a instituţiilor participante la intervenţie: vicepremierul Dragnea
a supervizat operaţiunile.
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Săptămâna 5
(27 ianuarie – 02 februarie)

@ Deşi anunţate din timp, viscolul şi ninsoarea au dat peste cap
funcţionarea României. Beneficiarii fenomenului au fost prestatorii de servicii
de deszăpezire care au reuşit să încheie contracte avantajoase exact în zilele
de dinainte, în condiţii de „forţă majoră” @ Cele mai lovite de fenomenele
meteo extreme sunt judeţele Buzău, Brăila şi Vrancea. Faptul că de fiecare dată
pe aici are loc acelaşi scenariu n-a dus până acum la definirea unei strategii de
intervenţie @ După ce s-au deschis autostrăzile şi cele mai multe drumuri,
şeful ANM, Sandu, a venit cu bomba: de miercuri va avea loc o nouă repriză
de calamităţi! @ Cu oarece jenă, David Cameron a fost nevoit să recunoască
că nivelul imigraţiei din România în Marea Britanie a fost “rezonabil”. S-a
jenat să spună cifra: doar vreo 20 de căutători de slujbe… @ După ce s-a în-
tâlnit cu omologul său olandez, rămas ferm pe poziţia condiţionării accesului
României în Schengen de MCV, Corlăţean şi-a exprimat speranţa că, totuşi,
prin decembrie s-ar putea să avem parte de o decizie favorabilă @ “Bomba”
săptămânii este condamnarea Monicăi Iacob Ridzi la cinci ani închisoare cu

Statul �de�drept�sub�asediu
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executare, pentru mişmaşurile făcute cu diverse serbări tinereşti din care se
sifonau bani negri @ Gest de mare umanism: Elena Udrea s-a oferit să trans-
porte cu maşina proprie pe cei rămaşi înzăpeziţi, că tot avea drum de făcut de
la Borsec la Bucureşti. Nu se ştie dacă a găsit amatori @ Doctorul Radu Zamfir
s-a externat. Rămâne, totuşi, marcat de moartea iubitei sale, rezidenta Aurelia
Ion @ EBA empatizează cu suferinţele poporului evreu, într-un mesaj transmis
– hodoronc tronc - de Ziua Holocaustului @ Tudor Chiuariu, fost ministru al
Justiţiei, condamnat definitiv (dar cu suspendare) în Dosarul “Poşta Română”
este nevoit să demisioneze din funcţia de şef al Comisiei Juridice a Senatului.
Poate însă să rămână simplu senator @ Ministrul Niţă e foarte activ la început
de an: va scoate luna viitoare la licitaţie proiectul hidrocentralei Tarniţa-
Lăpuşeşti, care zace de ani buni! @ Burci redevine mogul de presă: Consiliul
Concurenţei a aprobat preluarea PRIMA TV de grupul său din care mai face
parte Holdingul ADEVĂRUL @ Guvernul ar vrea să acorde bonificaţii celor
care-şi plătesc impozitele în avans, dar FMI-ul nu prea e de acord… @ Printre
cei mai mari chiulangii de la activităţile Parlamentului se numără Oana Mizil,
Sebastian Ghiţă, Relu Fenechiu şi Elena Udrea @ Dragnea e hotărât să conducă
cu mână de fier Comandamentul de Urgenţă până la deblocarea ultimului sat
şi a ultimei uliţe! @ Sarcina sa e una dificilă dacă mai are şi alţi prefecţi ca cel
de la Buzău, care nu ştie, în plină campanie, care sunt cele cinci sate înzăpezite
din judeţul său @ Învingătorul lui Bute, Jean Pascal, şi-a sărbătorit victoria cu
un viol! @ Cadouri spectaculoase pentru Guvern: Ţiriac şi o bancă ce a a ţinut
la anonimat, au donat câte un avion pentru a fi folosite în intervenţiile de ur-
genţă. Aşa au scăpat şi ei de cheltuielile mari de întreţinere a aparatelor respec-
tive, care acum se vor alimenta de la buget @ Plângerea dramatică a Maiei
Morgenstern, când viscolul a luat o bucată din acoperişul Teatrului Evreiesc,
l-a mişcat pe ministrul Culturii, Gigel Ştirbu care a decis să facă reparaţiile
deşi clădirea nu face parte din patrimoniul ministerului @ Încet-încet apar re-
zervele la adresa acţiunilor pilotului Iovan. Autorităţile orădene dau înapoi în
intenţia lor emoţională de a boteza aeroportul oraşului cu numele acestuia
@ Uşurată că a scăpat de soarta prietenei sale Ridzi (deşi făcuse la vremea res-
pectivă aceleaşi manevre dubioase), Elena Udrea dă cu parul în guvernare:
băieţii ăştia erau buni să conducă un cazinou, nu ţara! Vezi doamne, gaşca ei
portocalie o condusese mai bine… @ În aşteptarea deciziei ICCJ, Relu
Fenechiu nu mai are aceeaşi încredere în justiţie. “Mă aştept la orice”, zice el.
Chiar şi la o condamnare… @ Altă bombă, în căminul conjugal al ministrului
Finanţelor: Laura Chiţoiu este acuzată de abuz în serviciu, de către DNA. Ar
fi trucat examenul de numire în funcţie a unei prietene de-a lui Carabulea, în
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cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, condusă de finul Ruşanu, unde
este un fel de şefă pe salariu baban (nu cât al preşedintelui – 18.000 euro pe
lună!) dar foarte bun pentru o nevastă de demnitar @ După ce se ceruse la pen-
sie, chestorul Marian Tutilescu, fost şef al Departamentului Schengen din MAI,
s-a trezit cu propunerea de a deveni consilier la Cotroceni @ De unde şi-au
luat zborul nu mai puţin de 8 consilieri, doritori să se aciueze pe niscai liste de
europarlamentari. Doar Funeriu a confirmat intenţia, iar vigurosul partid
Mişcarea Populară este beneficiarul @ La solicitarea lui Ponta, Băsescu a con-
vocat şedinţa CSAT pentru… duminică! Atunci se va tranşa şi disputa care-l
are ca obiect pe şeful STS-ului @ Ponta nu scapă de beleaua ROMPETROL.
După ce n-a ţinut cu proiectul de lege şi s-a dat Ordonanţa, Consiliul Concu-
renţei s-a trezit că e nevoie de o licitaţie pentru ca kazahii să poată prelua pa-
chetul de acţiuni al statului! @ Ponta e ferm: nu se poate renunţa la acciza de
7 eurocenţi pe combustibil, în ciuda opoziţiei lui Băsescu. Iar dacă acesta nu
va semna memorandumul cu FMI, “să fie sănătos!” @ Ca să nu-i mai iasă
vorbe că el e la chermeze sau pe la meciuri de baschet, Ponta s-a dus noaptea,
în pauza dintre ninsori, la centrele de comandă de la Interne şi Apărare. Îmbră-
cat tot cu puloverul “Paul&Shark” @ Afacerea “Carpatica” se complică. Intră
pe fir chiar şi Daniel Tudor, fost preşedinte al Supravegherii Asigurărilor (cu
o leafă de 40.000 euro pe lună), într-o cauză colaterală celei în care este impli-
cată nevasta lui Chiţoiu, unde el era pe post de victimă @ Blocat de consilierii
generali, Oprescu este nevoit să mai închirieze pentru un an clădirea unde s-a
mutat provizoriu Primăria, pe care voia să o cumpere. Deja, chiria achitată de-
păşeşte valoarea estimată a imobilului @ S-a înfiinţat – oficial – partidul Miş-
carea Populară. Are ambiţii mari şi candidaţii la europarlamentare se bat deja
pentru un loc pe listă @ Carabulea, patronul de la “Carpatica”, a mituit un şef
de pe la ASF cu un Audi de 80.000 euro! @ O săptămână plină de “bombe”:
Gruia Stoica – investitorul “strategic” de la CFR – a fost încătuşat şi dus “pa-
chet” la DNA @ Unde trebuie să răspundă la întrebări legate de o mită de 3
milioane (euro) – via avocatul Boştină – pentru aflarea ofertei la o licitaţie la
care GFR-ul era în competiţie cu CFR @ Ponta mai dă înapoi cu trei luni: cică
FMI-ul ar fi fost de acord doar cu o amânare de trei luni a accizei la motorină
@ Madam Grapini s-a gândit mai bine şi a ajuns la concluzia că între un man-
dat de ministru, revocabil oricând, e de preferat un loc eligil pe listele PSD la
alegerile europarlamentare. Unde mai pui că în patru ani poţi pune deoparte
vreun milion de euro, fără nici o responsabilitate @ Au fost arestaţi Ilie Cara-
bulea şi Marian Mârzac, artizanii mitei de la ASF @ Ministrul Niţă este hotărât
ca dacă temperaturile scad sub minus 25 de grade, să restricţioneze consumul
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industrial de gaze pentru a proteja consumatorii casnici @ Sub presiunea scan-
dalului de la licitaţia pentru transportul cărbunelui, directorul CFR Marfă a
făcut un accident cerebral când a aflat despre încătuşarea lui Gruia Stoica
@ Traian Băsescu a mai lansat câteva rafale în direcţia lui Cătălin Predoiu, au-
torul moral al noilor coduri pe care le resping acum chiar promotorii din gu-
vernul Boc. Preşedintele îşi asumă promulgarea Codului de procedură penală,
pe care zice senin că nu l-a înţeles! @ În sfârşit, Elena Udrea şi-a luat inima în
dinţi şi a făcut pasul spre Mişcarea Populară. A scăpat şi Blaga de efortul de a
o mai da afară @ Printre revelaţiile tardive ale preşedintelui figurează şi aceea
că “Predoiu nu a fost un ministru corect!” @ Premoniţiile lui Fenechiu s-au
împlinit: a fost condamnat definitiv la cinci ani închisoare pentru transforma-
toarele de furat luate pe bani puţini de la ţigani şi vândute ca noi-nouţe, pe bani
mulţi, la Electrica @ Intermediarul mitei lui Gruia Stoica pentru şefii de la
CFR Marfă, Doru Boştină, a colaborat cu anchetatorii şi a scăpat de arestare.
N-are voie să părăsească Bucureştiul! @ Singurul om mulţumit de ninsorile
din ultimele zile este ministrul Dan Constantin: zăpada a venit la timpul potrivit
pentru agricultură! @ Vântu nu mai poate dormi liniştit nici la puşcărie de câte
belele se abat asupra sa. Ultima – a fost trimis în judecată în dosarul delapidării
patrimoniului salariaţilor de la Petrom @ Cu un neaşteptat spirit autocritic,
Monica Macovei recunoaşte că s-a dat “rasol” cu codurile în 2009 @ Plecat
pe neanunţate în Germania, Băsescu a făcut şi acolo o conferinţă de presă în
care a spus că România se pregăteşte să adopte euro prin 2018-2019 @ Chiar
dacă au fost redactate de pedelişti, Ponta crede că cele două coduri sunt mo-
derne, europene @ Înfiinţarea oficială a Mişcării Populare constituie, pentru
Ponta, un semn că PDL devine un adversar demn de luat în consideraţie
@ Tomac e mândru: abia înfiinţat, partidul său (Mişcarea Populară) are deja
14 parlamentari. Toţi, transferaţi de la PDL @ Robert Cazanciuc îi linişteşte
pe toţi cei care s-au agitat în legătură cu intrarea în vigoare a codurilor: nu vor
fi modificări. Poate nişte precizări suplimentare, dar asta după ce le aprobă gu-
vernul @ Avertismentele şi somaţiile preşedintelui n-au fost luate în seamă.
Lucru care, se pare, nu l-a deranjat prea tare @ Ca urmare a intrării în vigoare
a codurilor, 400 de deţinuţi vor fi eliberaţi. S-au analizat aproape 31.000 de
dosare @ Şedinţa CSAT a avut loc într-o atmosferă tensionată, în care preşe-
dintele l-a susţinut până în pânzele albe pe şeful STS, Opriş, acuzând în schimb
guvernul de a fi fost incapabil să coordoneze acţiunile de depistare şi salvare
a victimelor avionului prăbuşit în Apuseni @ Ponta este convins că preşedintele
este şantajat de “servicii” şi că nu are curaj să ia poziţie. Astfel încât se gândeşte
să propună trecerea STS în subordinea lui Arafat, la Interne.   
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Săptămâna 6 
(03 – 09 februarie)

@ Directorul CFR Marfă, Dragoş Drăghici a murit în urma unui ac-
cident vascular cerebral făcut în urma reţinerii lui Gruia Stoica în legătură cu
licitaţia pentru transportul de cărbune. De la el ar fi trebuit să afle Boştină cu
cât licitează CFR Marfă… @ Băsescu a primit delegaţia comună FMI – CE –
BM pe care o ţine în şah cu intenţia de a nu semna acordul stand-by, dacă gu-
vernul nu renunţă la acciza pe combustibil @ Un sondaj CSOP îi face pe Stroe
şi Ponta răspunzători de tragedia aviatică din Apuseni. De ce nu şi de lansarea
bombei atomice la Hiroshima? @ Aviatorul Niels Schnecker s-a catapultat din
avionul candidaturii prezidenţiale a lui Antonescu. Fără regrete, de nici una
dintre părţi @ Socrul Guvernului, Ilie Sârbu prezice că referendumul pentru
Constituţie se va desfăşura într-o singură zi. Cu consecinţele previzibile…
@ Ca răspuns la criticile prezidenţiale legate de nedeszăpezirea autostrăzilor,
Ponta îi recomandă lui Dragnea să-l plimbe pe preşedinte pe acolo pe unde

Succes�european
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acesta zice că nu se poate circula @ S-a hotărât: PSD participă la europarla-
mentare alături de UNPR şi de “orfanul” PC. Asta înseamnă vreo 2-3 locuri
mai puţin pentru pesedişti, pe listă. Bine că au de unde @ Raportorii Comisiei
Europene au descoperit America în România: jurnalismul este influenţat de
afilierile politice ale unor proprietari. Ale tuturor proprietarilor, de fapt…
@ Se dezgheaţă relaţia cu Rusia? De la 30 martie, TAROM introduce o cursă
directă Bucureşti-Moscova @ Evantai de măsuri calificate de opoziţie ca “po-
puliste” ale Guvernului: sprijin acordat celor cu credite la bănci, o schemă de
ajutor de stat pentru companiile care crează minim 20 de locuri de muncă; scu-
tirea de impozit pe profitul reinvestit @ O “pleaşcă” pentru nou-nouţul partid
prezidenţial: Paleologu a demisionat din PDL şi s-a înscris în Mişcarea Popu-
lară, visând ca aceasta să obţină 5% la europarlamentare @ Ponta a ajuns la
concluzia că Băsescu refuză să-l schimbe pe Opriş pentru că ar fi şantajat de
acesta cu dezvăluiri legate de serviciile pe care le-ar fi făcut la alegeri @ Un
studiu făcut de Comisia Europeană asupra corupţiei concluzionează că aceasta
ar fi o problemă pentru 50% din afacerile din Europa. În mod surprinzător,
studiul a eliminat capitolul referitor la corupţia din interiorul aparatului UE
@ Filotimă, Camera Deputaţilor a făcut cadou altor instituţii 167 de autotu-
risme. Ca să le poată înlocui cu altele noi @ Un milion de români ar putea be-
neficia de reducerea ratelor la bănci @ Dosarul accidentului aviatic a fost
transferat la parchetul militar @ Blaga sare ca ars când se spune că el ar fi
susţinut primul trecerea STS la Interne. Din nefericire, înregistrări video îl con-
trazic @ Din întâlnirea cu delegaţia FMI, Ponta a tras concluzia că s-ar con-
firma o previziune de creştere economică @ La rândul său, Andrea Schaechter
(FMI) spune că discuţiile privind reducerea CAS vor fi reluate la vară. Dis-
cuţiile, nu reducerea… @ BNR a mai redus încă odată rata dobânzii de politică
monetară, doar-doar o convinge băncile să reia creditarea @ O veste bună din
partea FMI: România şi-a îndeplinit toate criteriile de performanţă! Asta
înseamnă că vom fi în stare să ne plătim datoriile în… următorii 30 de ani!
@ Referitor la salariile din instituţie, Autoritatea de Supraveghere Financiară
precizează că veniturile sale nu provin din bani publici, de la buget, ci se obţin
în funcţie de volumul pieţelor @ Conducerea CSM s-a întâlnit cu o delegaţie
a ambasadei SUA. Nu a mai fost convocată, ca ultima dată, la ambasadă
@ Monica Macovei e îngrozită şi nu-i vine să creadă: USL vrea să scape de
Justiţie! @ Băsescu le adresează absolvenţilor Institutului Naţional al Magis-
traturii rugămintea ca dacă va ajunge vreodată în faţa lor, să ţină cont doar de
lege! N-ar fi exclus să ajungă. Peste vreo zece luni… @ POSDRU a fost un
infern! – exclamă Ponta, sperând ca atragerea de fonduri europene să schimbe
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direcţia @ Camera Deputaţilor a aprobat despăgubirea persoanelor care au avut
depozite CEC pentru autoturisme. Care or mai trăi… @ Succes tipografic al
CNAS: preşedintele Buşoi e mândru că s-au tipărit 5 milioane de carduri de
sănătate. Au mai rămas de imprimat doar alte 9,5 milioane @ Isărescu, răută-
cios, caracterizează drept “schemă fiscală” iniţiativa guvernului de restruc-
turare a creditelor @ Procurorii DNA l-au înhăţat şi pe Rudel Obreja. Fostul
boxer a făcut trafic de influenţă. Pentru cine? Pentru Vântu! Căruia i-a promis
că are pile în Justiţie şi-i trece procesul peste termenul intrării în vigoare a
noilor coduri, contra unei şpăgi de 1 milion, din care a şi încasat 200.000.
Supărat, Vântu l-a denunţat! @ Învăţăturile lui Vodă Băsescu, protectorul
Justiţiei, către tinerii magistraţi: cereţi structurilor care vă coordonează corec-
titudine faţă de sistem! Ştiu ei însă care or fi structurile? @ Ca să se facă util,
Băsescu s-a dus într-o vizită în Turcia, să-i asigure pe turci de sprijinul său
pentru integrarea europeană @ Romsilva lămureşte problema perdelelor
forestiere: e treaba Ministerului Transporturilor! @ Comisia de Cultură a
Camerei Deputaţilor a decis eliminarea limitei de vârstă pentru pensionarea
managerilor din instituţiile de cultură, introdusă de Boc. Măsura a fost salutată
de noul ministru al Culturii, Gigel Ştirbu @ Renate Weber cere Comisiei Eu-
ropene declanşarea procedurii de infringement împotriva Marii Britanii pentru
suspendarea împrumuturilor de subzistenţă pentru studenţii români şi bulgari.
“Dulăilor” europeni nici nu le pasă, însă, de căţei… @ Lovitură mioritică dată
de Elena Udrea, care a atras în mrejele noului său partid un cioban: pe Artimiţă!
Concurentul lui Ghiţă de la Jina. @ Directorul Romsilva, Adam Crăciunescu
nu înţelege de unde a plecat bazaconia cu împuşcatul zimbrilor, care i-a infla-
mat pe civici. Nici pomeneală de genocid prin păduri @ Tot se mira Mazăre
că nu-l invită şi pe el procurorii la o cafea. L-au invitat şi l-au pus şi sub acuzare
pentru abuz în serviciu! @ Supărat că a fost criticat în partid, Cezar Preda
şi-a dat demisia din funcţiile deţinute în PDL! @ Cristian Socol constată că
este primul an când se respectă procedura ca minimum 0,4% din PIB să fie
alocat de la buget pentru finanţarea IMM-urilor @ Curtea Constituţională a
respins sesizarea lui Băsescu privind legea de modificare a OUG referitoare la
asociaţii şi fundaţii. Rămâne cum a stabilit Guvernul @ Amintindu-şi cu nos-
talgie de guvernarea lui, Boc constată că USL a început “dezmăţul electoral”
pe bani publici. Pe vremea lui nu era dezmăţ. Era carnaval @ Ca să-şi facă de
lucru, PDL depune o moţiune privind modul în care s-a făcut deszăpezirea.
Dacă mai aşteaptă puţin, poate pune la bătaie şi inundaţiile @ Codul de Pro-
cedură Penală a fost, până la urmă, modificat prin Ordonanţă de Urgenţă. Ca
să aibă şi Băsescu&Macovei o satisfacţie @ Ca să dovedească faptul că nu se
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teme de ceceni, Ponta a decis să participe la festivităţile de deschidere a
Olimpiadei Albe de la Soci. Unde totul este pregătit, în afară de zăpadă…
@ Guvernul avizează transferul STS la Interne. Mai departe decid Parlamentul
şi – previzibil – Curtea Constituţională @ Externele au sesizat Comisia Euro-
peană în legătură cu măsura discriminatoare de suspendare a împrumuturilor
pentru studenţii români de către guvernul britanic. Să vedem ce o ieşi... @ Pri-
marul Chişinăului, Dorin Chirtoacă, îl atacă pe Ponta: ar trebui să meargă la
Tiraspol, nu la Soci. Întâmplător, el e naşul EBA-ei @ Klaus Johannis e con-
vins că electo-rata nu e o măsură liberală. Păi nici nu e @ Isărescu a mărturisit
că abia aştepta o criză ca cea din Turcia ca să vândă euro la preţ bun şi fără să
zăpăcească leul @ Zi bună pentru familia Sârbu: tatăl, Ilie, a fost reales şef al
grupului PSD de la Senat, iar fiica, Daciana, a prins un loc eligibil pe lista de
europarlamentari ai PSD @ BNR estimează prognoza de inflaţie pe acest an
la 3, 5%. Mai mult cu 0, 5 decât estimase în noiembrie, când nu se vorbea încă
de creşterea accizei la combustibil @ Ponta a făcut publică lista candidaţilor
PSD la europarlamentare. Ies Cutaş, Severin, Plumb, Ţicău şi Enciu. Intră
Andronescu, Nica, lăutarul Damian Drăghici şi cusătoreasa Grapini @ Mare
agitaţie în tabăra liberală: Chiţoiu, forţat să-şi dea demisia (pentru pactizare cu
inamicul), va primi o misiune electorală. Îi va lua locul Nicolăescu, care revine
la uneltele sale contabile @ Viceguvernatorul BNR Olteanu se laudă prin târg
că i s-a propus funcţia de ministru de Finanţe pe care a refuzat-o. Cine i-a pro-
pus?- se miră Antonescu. Poate că nevasta... @ După ce s-au acuzat reciproc,
Ponta şi Antonescu au cazut de acord că dicutaseră, totuşi, în prealabil
chestiunea electoratei   @ Iar a fost afectată onoarea şi deminitatea DNA în-
tr-o postare pe blog a lui Nicuşor Constantinescu. CSM s-a sesizat şi a sărit
prompt în apărarea independenţei procurorilor care l-au luat pe sus pe preşe-
dintele CJ Constanţa @ Ministrul Economiei, Andrei Gerea, nu s-a lăsat demis
cu una cu două şi a fost nevoie ca conducerea PNL să-i pună levorvelu’n pept
şi să-i retragă spijinul politic @ Asaltat de jurnalişti în legătură cu transferul
său de la Sănătate la Finanţe, Eugen Nicolăescu i-a implorat: “Of, Doamne,
nu mai speculaţi!” @ Antonescu şi-a exprimat speranţa că Ponta va asista doar
la deschiderea olimpiadei albe de la Soci şi nu va rămâne acolo pe toată pe-
rioada defăşurării ei, pentru că are cestiuni arzătoare de rezolvat cu el @ Era
vorba de remaniera liberală prin care sunt modificate nu mai puţin de patru
mandate: Chiţoiu va fi înlocuit cu Nicolaescu, Nicolăescu cu Buşoi, Gerea cu
Atanasiu, iar Iohannis în locul interimarului Oprea @ Doar că Iohannis, pe
care liberalii îl vor şi vicepremier, nu întruneşte adeziunile psd-iştilor, care îl
vor în funcţie pe Oprea @ Problema lui Iohannis se complică şi prin faptul că
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acesta vrea să-şi păstreze scaunul de primar de la Sibiu pe perioada nedefinită
a mandatului ministerial @ Directoarea Institutului Cantacuzino a fost demisă
nu atât din cauza ratării vaccinului antigripal cât din cauză că fostul director,
demis şi el din cauza unor probleme de management a câştigat în instanţă pro-
cesul cu ministerul, trebuind să fie repus în funcţie @ Odată cu nominalizarea
sa, Atanasiu a prins glas şi a emis opinia că politicile publice în economie nu
pot să fie decât liberale @ Mustăciosul Oltean varsă lacrimi amare după ple-
carea Elenei Udrea, despre care crede că lasă un gol greu de umplut. Las’ că-l
umple domn’ Traian! @ De Ziua Îndrăgostiţilor, Băsescu se va întreţine tandru
cu prietenul său Barosso. Îşi vor plânge pe umeri gândindu-se că anul acesta
ies amândoi din scenă @ Ofticat că i s-a retras sprijinul politic pentru că re-
fuzase să demisioneze, ministrul Economiei, Gerea, le-a dat tuturor cu tifla,
ţinând o conferinţă de presă în care a arătat ce ar fi putut face dacă era lăsat
@ Deşi lui Chiţoiu i se promisese că se va ocupa de campania europarlamen-
tară, sarcina a primit-o Marian Petrache. Fostul vicepremier rămâne doar cu
atribuţiile de secretar general (care or fi astea?) @ Vreo 600 de magistraţi au
semnat o petiţie în care invita DNA-ul să cerceteze de ce au primit leafă şi
bonificaţii Danileţ şi Ghica pe perioada cât au fost suspendaţi. Doar pentru că
aşa a vrut madam Hăineală? @ Românii au ghinion când călătoresc cu auto-
carul. În Ungaria s-a mai răsturnat unul în care se aflau trei români @ ASF
dezminte că ar fi sesizat Banca Naţională în legătură cu nişte nereguli de la so-
cietatea de asigurare ASTRA @ A venit rândul PDL-ului să scoată lumea în
stradă şi să protesteze împotriva Puterii. Strigăturile erau cam aceleaşi, numele
erau altele @ Echipa României de la Olimpiada albă de la Soci era în doliu!
Cel puţin asta dădeau de înţeles costumele de culoare neagră, cele mai triste
dintre toate. Probabil că este vorba de faptul că singura noastră medalie a fost
câştigată cu patru decenii în urmă… @ Totuşi, Victor Ponta şi Daciana, aflaţi
în tribuna oficială, s-au bucurat la vederea compatrioţilor @ De la Soci, Ponta
a transmis că prezenţa lui Iohannis în guvern îl bucură şi i se pare un lucru bun.
Nu aceeaşi satisfacţie domneşte în tabăra pesedistă, unde lumea cam mârâie
@ Nici n-a fost schimbat bine Săftoiu, că cei de la Curtea de Conturi au şi des-
coperit nişte nereguli, în special la deplasările în străinătate @ Până şi Băsescu
salută apariţia lui Iohannis! De data asta, fără… aprobarea lui Voiculescu – mo-
tivul pentru care respinsese candidatura sa la funcţia de premier în 2012
@ Scrisoarea unei operatoare de la 112, revoltată de campania dusă împotriva
instituţiei, a fost receptată de asociaţia internaţională (EENA) care o acuză pe
comisarul european Neelie Kroes că nu a pus piciorul în pragul companiilor de
telefonie mobilă ca să comunice cu Urgenţele @ ROMATSA s-a făcut din nou

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��09.03.2015��12:31��Page�30



şaptezile / 31

de baftă, comunicând ISU Iaşi să caute o ambarcaţiune eşuată pe un lac, când,
de fapt evenimentul se produsese pe Coasta de Azur. Sateliţii ar fi de vină – zic
cei de la ROMATSA @ Emil Boc intră în Mişcarea Populară! În Fundaţie, nu
în partid, pentru că altfel ar trebui să părăsească funcţia de primar. Aşa, cu fundul
în două bărci, merge @ Aflat la un simpozion al Mişcării sale, de la Cluj, Bă-
sescu emite ideea că societatea românească este extrem de tolerantă la corupţie
şi la nerespectarea regulilor. Păi altfel l-ar fi ales pe el preşedinte? @ Tot la Cluj,
preşedintele ilustrează o zicală populară: “Eu şi Boc am fost doi parteneri ex-
traordinari!”. Tusea şi Junghiul @ Preşedintele îşi avertizează ciracii să nu atace
PDL-ul. Cine ştie, poate se face un loc pe listă pentru EBA .

Săptămâna 7
(10 – 16 februarie)

@ În 2013, din nou, am importat mai mult decât am exportat. Dife-
renţa a fost de vreo cinci miliarde euro@ Optimist, Antonescu crede că PNL
va obţine şapte sau opt mandate de europarlamentari. Sigur, deocamdată, este
doar locul Adinei Vălean. Prietenii ştiu de ce… @ Grozăvie executivă: pri-
marilor PDL nu li s-au majorat salariile! Aşa că s-au dus cu jalba-n proţap la

Dezinteres
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preşedinte… @ Dintr-un sondaj INSCOP, Ponta ar avea mai multe şanse decât
Antonescu dacă ar candida la prezidenţiale. Cu vreo şapte procente @ Blaga
le cere primarilor PDL care s-au înscris în Mişcarea Populară să demisioneze.
Boc se face că n-aude… @ CNCD-ul i-a mai trântit o amendă preşedintelui
pentru declaraţiile sale privind romii nomazi. Nu că n-ar avea dreptate, ci pen-
tru că asta înseamnă discriminare @ Preşedintele CJ Constanţa, Nicuşor Con-
stantinescu, este cercetat de procurorii pentru abuz în serviciu. El deschide
balul. Urmează baronii de la Ploieşti şi Piatra Neamţ @ Ponta promite că în
şedinţa USL de marţi se vor “redesena” atribuţiile vicepremierilor. Vor fi şi
niscai surprize @ Tot mai multe voci pesediste spun că Iohannis trebuie să re-
nunţe la primărie dacă vrea să fie ministru @ PSD îşi întăreşte rândurile cu
trei membri noi: Cazanciuc, Pricopie şi Voinea. Cum or fi scăpat până acum?
@ Deşi bate vântul prescrierii, procurorii se încăpăţânează să ceară pedepse
cu puşcăria pentru Copos, Becali şi Borcea, în Dosarul Transferurilor @ Blaga
cobeşte: Iohannis a păşit cu stângul în Guvern! @ Pithia de la Pleşcoi prooro-
ceşte. Astăzi e ziua oficială în care USL s-a desfiinţat! Dar i-a luat locul USD!
@ Camera Deputaţilor a cedat la insistenţele DNA de a i se pune la dispoziţie
documente legate de ordonanţa de urgenţă care se presupune că a fost modifi-
cată în vederea alegerilor pentru conducerea ASF. Nu a mai fost nevoie să vină
procurorii să le ia @ Încă un torţionar a fost luat în vizor de procurori: Florian
Cormoş, fost comandant al lagărului Columbia de la Cernavodă @ De la Cluj,
Băsescu face pronosticuri sumbre în legătură cu plecarea Renault de la Mioveni
din cauză că nu s-au realizat porţiunile de autostradă necesare exporturilor, ur-
mând a se reloca în Maroc. Ponta sare în sus şi-l face “sinistru”, deşi ştie că
există un adevăr în afirmaţiile sale @ Curtea de Conturi a găsit nişte nereguli
la DNA. Dar nu i-a scos pe procurori cu cătuşe la mâini… @ DNA i-a luat
urma lui Pinalty, confiscând documente de la Primăria Piatra Neamţ şi de la
stadionul din localitate, ctitorie a lui Gheorghe Ştefan @ La Ploieşti, Cosma a
ieşit de la audieri în cătuşe, spre deosebire de fiul său care, fiind parlamentar,
n-a putut împărtăşi condiţia. Cei doi sunt acuzaţi de un trafic de influenţă care
le-a adus vreun milion de euro de la antreprenori dornici de contracte prefe-
renţiale @ Fostul ministru de Finanţe, Decebal Traian Remeş, a fost eliberat
după un an de închisoare efectuată pentru o mită în caltaboşi. A ieşit cu o barbă
de pustnic @ Până la europarlamentare, Maria Grapini face turism. S-a dus
niţel şi până în Israel @ Comisia Juridică a Parlamentului s-a dovedit insensi-
bilă faţă de sentimentele curate ale homosexualilor care, susţinuţi de etern dez-
interesatul Cernea, printr-un proiect de lege vor să-şi poată cumpăra împreună
apartamente @ Tratativele USL de la Lac 1 s-au soldat cu eşec: Ponta a propus
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patru vicepremieri pentru fiecare formaţiune componentă, lucru cu care
Antonescu n-a fost de acord, din cauza… scorului: ar fi fost 3-1 pentru PSD.
N-a contat nici acceptul lui Iohannis de a-şi da demisia de la Primărie cu cinci
minute înainte de a fi numit ministru. O decizie a fost amânată până peste…
patru luni! @ Comisarul european Viviane Reding a fost jefuită la Londra!
I s-au furat inclusiv celebrii săi cercei! Sperăm să nu aflăm că poliţia engleză
suspectează nişte imigranţi români… @ Trimis în judecată într-un dosar de
şantaj, parlamentarul Sebastian Ghiţă (cel care l-a băgat la puşcărie pe Vântu,
tot pentru şantaj) ar putea să scape, graţie noului Cod Penal @ Încă o belea pe
capul şefului CJ Argeş, Constantin Nicolescu: Curtea Supremă a decis că se
află în conflict de interese, urmând să-şi piardă mandatul! @ Şi dosarul de şan-
taj în care e implicat Dan Voiculescu, a fost scos de pe rol – în urma prevede-
rilor noului Cod Penal – şi trimis la o instanţă inferioară @ Prezent în studioul
canalului său de suflet, unde nu este întrebat de lucruri neplăcute sau incomode
şi unde poate să desfăşoare în voie atacurile la adresa adversarilor, preşedintele
a lansat noi salve de artilerie vocală. L-a făcut ţăndări pe guvernatorul BNR
care s-a pretat să gireze electo-rata, neiertându-l nici pe “mierosul” său purtător
de cuvânt, l-a plesnit pe Oprescu cu cele 2 procente ale lui de la alegerile din
Capitală şi l-a mai făcut odată mincinos pe Ponta @ Antonescu dezminte
hotărât idea că ar putea fi prieten cu Băsescu, recunoscând că nici cu Ponta nu
mai e prieten @ Titus Corlăţean a fost neplăcut impresionat de faptul că colegi
de-ai săi din guvern, liberali, au fost siliţi să demisioneze @ A doua zi după
invectivele prezidenţiale, Ponta s-a dus la o manifestare de la BNR doar pentru
a-i felicita pe cei pe care i-a scuipat “boierul” @ Dragnea nu e lămurit ce vrea
PNL. Dacă are intenţia să iasă de la guvernare, să ne-o spună verde-n faţă!
@ Camera Deputaţilor se leapădă de Vlad Cosma şi dă undă verde parchetului
să-l aresteze @ L-a ajuns urmărirea penală şi pe Lucian Duţă, fostul şef de la
CNAS, cercetat pentru abuz în serviciu @ Un nou atac socialist la sacrele prin-
cipii liberale: Ponta zice că ar vrea să introducă impozitul regresiv, în locul
cotei unice @ Supăraţi că au fost demişi, miniştrii Chiţoiu şi Gerea n-au par-
ticipat la şedinţa de guvern, chiar dacă schimbarea lor n-a devenit efectivă
@ La două săptămâni de la arestarea sa, Gruia Stoica a şi fost trimis în judecată
pentru “cumpărarea de influenţă” @ Misteriosul denunţător al lui Rudel Obreja
este nimeni altul decât Sorin Ovidiu Vântu, care a colaborat cu procurorii,
lăsându-i să-i instaleze în casă microfoanele cu care acesta a fost interceptat.
Mare om, mare caracter! @ Ce înseamnă viaţa: Mircea Geoană a fost numit
“înalt reprezentant” al lui Ponta pentru proiecte strategice şi diplomaţie publică.
Parcă mai ieri, “înaltul” îl trimitea după ţigări pe junele Ponta @ Instanţa l-a
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pus în libertate, după 24 de ore, pe Mircea Cosma. Din motive de sănătate. Va
fi cercetat în libertate, sub control judiciar @ Perversitatea prezidenţială
cunoaşte noi culmi: după ce i-a făcut de două parale, Băsescu face un cinic
apel pentru unitatea… USL! Cică România are nevoie de stabilitate! Ca sa aibe
el ce sa destabilizeze... @ Preşedintele s-a mai blindat cu o adeverinţă de neco-
laborare cu Securitatea. CNAS a studiat două documente remise chiar de Bă-
sescu, din care ar reieşi chiar că a fost un fel de erou naţional @ Dragnea e în
stare să pună pariu că la finalul lui 2015, Ministerul Dezvoltării va avea o rată
de absorbţie a fondurilor europene de sută la sută! Cum? El ştie…@ Liberalii
sunt jigniţi că sunt puşi pe picior de egalitate cu conservatorii, după principiul
salamului de porumbel: un porumbel – un cal! @ Un deputat liberal pe nume
Marin Anton şi-a pus în cap să închidă supermarketurile în week-end ca să
ajute producătorii locali. El însuşi fiind unul dintre aceştia… @ Rudel Obreja
îl pârăşte pe turnătorul său că l-a ameninţat că-i ia gâtul. Pentru cei 200.000
de euro din milionul pe care-l ceruse ca să-l scape de pârnaie pe Vântu @ Ponta
îşi doreşte să continue guvernarea în actuala formulă, dar dacă Antonescu nu
vrea, nu poate să-l forţeze @ Atac sub centură al lui Antonescu: nu inventăm
posturi de vicepremieri pentru partide de 1%! De unde ştie el că doar atât valo-
rează fostul său aliat, Partidul Conservator? @ Curtea Constituţională a motivat
decizia legată de Legea Descentralizării: imprecisă, imprevizibilă, fără stan-
darde de cost. Să fi fost mâna lui Băsescu şi aici, sau e vorba doar de mâna lui
Dragnea? @ Daniel Constantin a dat la “Răsboiu” scrisorica pe care cele trei
partide din USL şi-au pus semnătura în 2012, şi unde scrie că, în cazul câştigării
alegerilor, PC primeşte funcţia de preşedinte al Senatului! Care vasăzică
Antonescu este cam abuziv acolo? @ Fostul şef DIA, Cristian Bernevig, scos
basma curată după un accident în care a provocat moartea mai multor persoane,
este urmărit penal în legătură cu modul în care şi-a achiziţionat locuinţa de ser-
viciu @ Aflat la Bruxelles, Băsescu încearcă să mai dreagă din ceea ce el însuşi
a stricat. “Nu putem accepta la nesfârşit ca unele state să utilizeze MCV ca
instrument politic” – predică el în pustiu @ Deşi anul trecut România a con-
sumat mai mult decât a produs – ca deobicei – a fost, totuşi, primul an în care
exporturile au depăşit importurile. Chestia asta l-a luat prin surprindere până
şi pe premier, care s-a grăbit să trâmbiţeze succesul într-o conferinţă de presă
@ Barroso se dă şi el pe după plop: deşi lucrurile merg mai bine în România,
“rămân unele preocupări legate de independenţa justiţiei şi implementarea mă-
surilor anticorupţie”. Mesajul i-a fost transmis de Monica Macovei @ Mintea
românului Băsescu cea de pe urmă: “Aş putea face echipă cu un ministru de
Interne care s-ar numi Iohannis”. Acum cinci ani nu era de aceeaşi părere: îl
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prefera pe Croitoru @ Stând strâmb şi judecând drept, Ponta a ajuns la con-
cluzia că cea mai bună formulă de guvernare este USL. Nu USD… @ Elibe-
rarea lui Cioacă, cel condamnat la 22 de ani pentru o crimă nedovedită de
procurori, a şocat pe toată lumea. Ăsta e noul Cod Penal şi trebuie să ne
obişnuim cu el @ Sufletul bun şi curat al Monicăi Macovei iese la iveală: “Nu
văd motivele de milostenie în cazul Becali”. Inimă de procuror @ Un şef de la
“Permise auto” din Iaşi a rămas fără permis, fiind prins băut la volan @ Vechea
conducere în frunte cu Dan Pascariu, dă în judecată TAROM pentru neres-
pectarea condiţiilor contractuale. Ce mai contează o nouă pierdere pentru
păguboasa noastră companie @ Eleva din Bucureşti dispărută de acasă a fost
găsită de conductorul trenului de Suceava pe când se întorcea acasă. Şeful
Poliţiei, Francisc Tobă a făcut iute o conferinţă de presă în care şi-a asumat
succesul, ridicând în slăvi conducerea înţeleaptă a echipei de investigaţii de
către vicepremierul general Gabi Oprea @ Decesul tatălui lui Blaga a prilejuit
reluarea relaţiilor dintre preşedinte şi actualul şef al PDL (în dauna Elenei
Udrea). Poate că aceasta va fi portiţa de intrare a EBA-ei pe lista de europar-
lamentari @ Simona Halep şi-a revenit după eşecul de la Melbourne şi a câşti-
gat turneul de la Doha. A ajuns pe locul 9 în clasamentul ATP şi are cu 400.000
dolari mai mult în cont @ Judecătorii CCR au dibuit cel puţin 20 de hibe în
proiectul de modificare a Constituţiei. Aşa că i-o vor trimite înapoi lui An-
tonescu, să-şi facă lecţiile.

Dest inaţ ie

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��09.03.2015��12:31��Page�35



36 /  AMOS News

Săptămâna 8
(17 – 23 februarie)

@ Criza din USL continuă. Antonescu îl somează pe Ponta să renunţe
la “trăznaia” cu vicepremierul. E vorba de Daniel Constantin. Iohannis e altă
trăsnaie… @ Curtea Constituţională îl sancţionează pe Băsescu: parlamentul
bicameral corespunde Constituţiei revizuite! @ Celebrul (?) Adrian Papahagi,
lider al la fel de celebrului PMP îşi întristează susţinătorii prin anunţul retragerii
din viaţa politică. Gurile rele zic că a fost presat, ca să-i facă loc Elenei Udrea
@ Scrofulos la datorie, Băsescu semnalează că Guvernul funcţionează cu
miniştri care încalcă Constituţia. E vorba despre miniştrii PNL care au demi-
sionat şi nu au fost înlocuiţi nici cu interimari @ Ca să-i facă în ciudă lui Ponta,
Antonescu le cere liberalilor să voteze ridicarea imunităţii lui Cosma Junior
@ Sentinţă grea dată de preşedinte pentru “inculpaţii” Ponta şi Antonescu: sunt
condamnaţi să piardă împreună! @ Într-un acces de generozitate, Ponta vrea
să-l convingă pe Antonescu să continue, ca în 2012, cu trei vicepremieri
@ Stelian Tănase a realizat abia acum ce prostie a făcut când a acceptat di-
recţiunea TVR! @ După discuţiile de luni, Ponta şi Antonescu au căzut de
acord că nu s-au înţeles! @ Comisia juridică a dat aviz negativ cererii DNA de
arestare a lui Vlad Cosma. Acesta poate fi cercetat şi în libertate @ Marea
supărare a lui Antonescu ţine de faptul că Ponta a încălcat protocolul USL
creând o nouă alianţă în interiorul acesteia, iar el a fost foarte tolerant @ Ponta
răspunde avertismentului lui Băsescu: poate să facă şi 70 de plângeri penale!
Situaţia lui Chiţoiu şi Gerea este clară! @ După ce s-ar fi consultat cu nişte
deputaţi de la “Minorităţi”, Ponta a ajuns la concluzia înţeleaptă că e mai bine
ca STS-ul să fie trecut în subordinea Parlamentului, decât a Guvernului. Aşa
n-ar mai ieşi vorbe… @ Curtea de Conturi i-a luat urma lui “Livache” Negoiţă
care, pe când era primar la “3” ar fi cheltuit ilegal peste un million de euro pe
floricele şi jardiniere @ Editura care administrează “Evenimentul Zilei” şi
“Capital” a cerut intrarea în insolvenţă. Nu i-a salvat nici măcar protectorul de
la Cotroceni @ Plenul deputaţilor, dominat de… USD, a dat aviz negativ cererii
DNA de arestare a lui Vlad Cosma @ Partidul Elenei Udrea îşi face de lucru:
va organiza un miting împotriva accizei de 7 eurocenţi la combustibil
@ “Mierosul” Vasilescu dă în vileag salariile secrete ale şefilor de la BNR,
spunând că sunt mult mai mici decât cele de la ASF @ Patinoarul “Mihai Fla-
maropol” rămâne închis. Administratorii au considerat că nu se merită să-l des-
chidă… @ Cea mai bună performanţă românească la Olimpiada de la Soci:
locul 17 la bob! @ Ce nu-i place deloc lui Antonescu este că perversul de Ponta
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i-ar vrea pe liberali şi la guvernare, şi într-o poziţie de semivasalitate @ În
ciuda atitudinii afişate de Antonescu, Ponta îl consideră în continuare prieten.
Prieten-prieten, dar guvernarea e pe… @ Propunerea lui Sorin Ilieşiu ca
Tăriceanu să-l înlocuiască pe Antonescu i-a fost fatală: a fost dat afară din
PNL! @ Ponta încearcă din toate puterile să-l convingă pe prietenul Crin că el
nu va candida la preşedinţie. Va pune, cel mult, pe altul. Eventual, tata socru!
@ Cât despre Iohannis, premierul e hotărât să-l pună ministru cu forţa, dacă
altfel nu vrea… @ Numai că acesta nici nu concepe să fie ministru de Interne
dacă nu e şi vicepremier! @ Dat fiind că Ilieşiu a fost dat afară din partid, a
pierdut şi funcţia de secretar al Comisiei pentru Cultură a Senatului pe care a
înşfăcat-o, iute, Vosganian. Acesta, de când a rămas fără coledzi de guvern,
s-a apucat de scris şi a lansat o carte @ La presiunea generală, USD (?!) pro-
pune o anchetă parlamentară la ASF, pe tema salariilor @ Doar că Ruşanu
le-o ia înainte şi, într-o conferinţă de presă în care-l dă în vileag pe Adamescu,
a cărui firmă de asigurări finanţa la greu ziarul “România Liberă”, adaugă amă-
nuntul că s-a luat decizia ca anul ăsta salariile şefilor din Autoritate să fie reduse
cu 50 la sută @ Parlamentul a abrogat articolul din Codul Penal privind “pre-
siunile asupra justiţiei”, cum erau caracterizate declaraţiile care aduceau atin-
gere prestigiului (sifonat) al magistraţilor @ Băiat gentil, Daniel Constantin
este dispus să renunţe la funcţia sa de vicepremier ca să le facă pe plac libera-
lilor, iar aceştia să nu mai pretindă funcţia pentru Iohannis @ Căutând o soluţie
a crizei, liberalii au găsit-o într-un… ultimatum: Ponta să desfiinţeze imediat
USD-ul! @ Liberalii ar mai vrea şi o restructurare a guvernului, dar nu acum,
mai încolo, şi scoaterea de pe ordinea de zi a legii amnistiei @ Mihai Răzvan
Ungureanu respinge categoric idea negocierilor cu PMP pentru liste comune
la europarlamentare. Are ambiţia să piardă pe mâna lui! @ Ponta îl contrazice
pe Antonescu: protocolul USL nu prevedea că nu se pot face şi alte alianţe
electorale! @ Zvonurilor care au circulat după şedinţa de marţi seară,
Antonescu le răspunde categoric: nu s-a cerut în BP demisia sau demiterea
mea! Nici măcar Tăriceanu nu a îndrăznit aşa ceva! @ Vigilentul procuror
Macovei (Monica) a surprins nişte priviri vinovate ale lui Ponta aruncate spre
Est! @ Deşi vânzările au scăzut cu 8%, Petrom a înregistrat anul trecut un
profit record: peste un miliard de euro! Cum oare? @ Numai belele pe capul
lui Chiţoiu: după ce a fost nevoit să demisioneze din funcţia de vicepremier,
nevasta i s-a retras şi ea de la ASF, iar ca tacâmul să fie complet, Antonescu i-
a retras şi funcţia de secretar general al PNL, care-i fusese oferită în compen-
saţie! @ Alt scandal în ograda ministrului Muncii: soţul doamnei Mariana
Câmpeanu ar fi primit un grad de invaliditate şi dreptul la însoţitor, exact când
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doamna era şefă la Casa de Pensii Ilfov! @ Ca să nu intre Guvernul în criză şi
să sesizeze preşedintele Justiţia, Ponta şi-a asumat interimatul la Finanţe şi
i-a dat în grijă economia lui Niţă @ Decizia CJUE de restituire a taxei auto va
fi respectată de către guvern. Când va avea bani! @ Îndurerat, Antonescu con-
stată cum ingratul de Ponta construieşte un guvern USD care să înlocuiască
guvernul USL @ Ponta îl linişteşte însă: fac un alt guvern doar dacă Antonescu
îşi retrage miniştrii! @ Ponta a vorbit la telefon cu Băsescu, iar acesta i-a spus
că nu vrea nimic altceva decât stabilitate! Cu orice preţ! Chiar al căderii gu-
vernului! @ Ieşit din nou la ceas de seară pe ecranele posturilor favorite, Bă-
sescu a dat cu barda în toate direcţiile: în Ponta şi Antonescu, în Dăianu şi
Ruşanu, în Parlament, în Mariana Câmpeanu şi în doamna Duminică! @ Joi,
Ponta a aniversat patru ani de când a fost ales preşedinte al PSD. Liderii din
teritoriu au fost invitaţi la festivitate @ Noul Cod Penal e mană cerească pentru
fostul ministru conservator al Economiei, Codruţ Sereş: el ar putea scăpa de
condamnare pentru că “subminarea economiei naţionale” nu mai este prevăzută
de acesta. Pe bună dreptate: ce economie naţională mai avem? @ Interesantă
corespondenţa de idei dintre preşedinte şi cel interimar din perioada sus-
pendării. Antonescu constată că „Băsescu vede că Iohannis este cheia bloca-
jului” @ Mariana Câmpeanu protestează vehement la acuzele că şi-ar fi
favorizat soţul la pensionare: N-a fost un favor! @ La comanda prezidenţială
de miercuri seară, ASF răspunde amintindu-i pe clienţii portocalii care la in-
stituţiile din care s-a format Autoritatea, câştigau dublu, sub privirile oblă-
duitoare ale lui Boc, care-şi plasase acolo secretara @ Cât despre folosirea
termenului de “cloacă”, ASF îl consideră inacceptabil @ Secvenţă horror în
Clujul lui Boc: un câine umbla pe stradă cu un picior de om în gură! @ După
ce-a fost dat afară, senatorul Sorin Ilieşiu a demisionat din PNL @ Adriean
Videanu a depus la DIICOT un document care s-ar putea să-l scoată de sub în-
vinovăţirea de subminare a economiei naţionale @ Faţă de sumele absorbite
între 2008 – 2012 din fondurile europene, în 2013 s-a încasat cu 13% mai mult!
@ Cu spatele la zid, Iohannis declamă: nu fac un pas înapoi! @ Judecătorii se
dovedesc insensibili faţă de suferinţele cervicale ale lui Gigi Becali şi nu sunt
de accord să-l lase să-şi caute sănătatea pe la Viena. Cică în sistemul penitenciar
ar fi condiţii foarte bune @ BNR cere imperativ băncilor să nu mai înapoieze
clienţilor mai puţini bani decât cei depuşi. Comisioanele, bate-le vina!
@ Neclintitul Iohannis e convins că Antonescu va fi preşedinte, cu sau fără
USL. Dar mai ales cu @ De joi, Ponta e şi ministru (interimar) al Finanţelor.
Prima măsură a fost să semneze destituirea preşedintelui CEC, Gheţea, cel cu
împrumutul dat pe ochii frumoşi ai Ioanei Băsescu @ Premierul declară că a
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luat decizia ca de fiecare dată când Băsescu atacă un ministru, el să-l apere.
L-a mai apărat şi pe guvernatorul BNR. A venit rândul Marianei Câmpeanu,
căreia şi Antonescu i-a cerut să se retragă! @ După o paranghelie de partid cu
prilejul aniversării a patru ani de la câştigarea funcţiei de preşedinte al PSD,
Ponta a luat un grup de demnitari cu care s-a dus într-o vizită de două zile la
Chişinău. Între aceştia, nici un liberal… @ După părerea lui Isărescu,
Bucureştiul ar putea intra fără probleme în zona Euro. Ce te faci, însă, cu Las
Fierbinţi… @ Tânăra şi neliniştita Monica Macovei are acum boală pe Cor-
lăţean. Cică oamenii mor la Kiev, iar el stă în nepăsare. Cam ce-ar vrea să facă?
@ Ponta este din ce în ce mai convins că Antonescu vrea să candideze la
preşedinţie din Opoziţie @ Aflată între tirul lui Băsescu şi protecţia lui Ponta,
Mariana Câmpeanu dă acum şi de ANI, care a început verificarea unui posibil
conflict de interese… @ Toată lumea (politică) îşi dă cu părerea: Stolojan crede
că o posibilă alianţă între PNL şi PDL, iar Daniel Constantin vede posibilă rup-
tura USL @ ASF a luat act de decizia DNA de a-l urmări penal pe Dan Radu
Ruşanu. Fie ce-o fi! @ Cu satisfacţia spectatorului de la luptele de gladiatori,
Andreea Paul, înţeleapta fosta consilieră a lui Emil Boc, constată că USL a in-
trat în faza de “canibalizare” @ Ceea ce se întâmplă la Kiev începe să semene
cu o combinaţie între Revoluţia Română în direct şi Piaţa Universităţii. Finalul
care se prefigurează este însă diferit @ Iată un bun exemplu: Islanda renunţă
la integrarea europeană. Se simte mai bine în afară @ Ultima găselniţă a lui
Antonescu pentru a-l impulsiona pe Ponta: dacă USL se rupe, ar trebui să fie
organizate alegeri anticipate. Care să fie, bineînţeles, câştigate de liberali!
@ Caz în care, mai mult ca sigur, viitorul premier va fi Iohannis! @ Tragerea
la sorţi pentru calificarea la EURO 2016 ne aduce din nou în grupă cu Turcia
şi Ungaria. Şi cu… Piţurcă! @ Antonescu e în vervă: Ponta nu practică, aşa
cum se cuvine, separaţia puterilor în stat. Parcă e singurul lucru pe care nu-l
face cum trebuie… @ Ministerul Fondurilor Europene începe să prindă glas:
rata de absorbţie curentă a ajuns la 34%. Mai e mult până departe… @ După
ce i-a îndemnat să se aibă ca fraţii pe politicienii din ţară, Băsescu se uită cu
un ochi spre Ucraina şi cere liderilor de acolo să manifeste calm, reţinere, prag-
matism şi prudenţă. Adică acele calităţi pe care el nu le are… @ S-a încheiat
şi olimpiada de iarnă de la Soci. N-am luat nici o medalie, iar cea mai bună
performanţă rămâne un onorabil loc 17 la bob.
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Săptămâna 9
(24 februarie – 02 martie)

@ A început înscrierea copiilor pentru noul an şcolar. Şi bătălia pentru
locuri în şcolile bune @ Dialogul la distanţă dintre Ponta şi Antonescu continuă
cu dezvăluiri: Antonescu ştia şi de pactul de coabitare, şi de numirea lui Kovesi,
deşi acum zice că nu! @ La somaţia lui Antonescu cum că dacă se desface
alianţa, el ar trebui să-şi dea demisia, Ponta răspunde că o va face doar în ace-
laşi timp cu Băsescu! @ În vizită de lucru la Craiova, pentru promovarea par-
tidului său, Elena Udrea a primit cadou o paporniţă cu praz @ Ca să-i ţină pe
liberali în tensiune, Antonescu s-a dus într-o vizită de două zile în Austria.
Poate ultima, în calitatea de şef al Senatului pe care o mai are… @ După ce a
declarat că vrea ca PNL să rămână în toate funcţiile pe care le deţine, Ponta a
demis urgent trei secretari de stat liberali @ Blaga nu crede: nu pleacă câinile
de la măcelărie – zice el, ignorând că animalul poate fi şi alungat de măcelar
@ Optimismul lui Ponta este debordant: speră că liberalii să nu sacrifice USL,
în favoarea unui proiect personal! @ Daniel Constantin, băgat în seamă, prinde
curaj şi-şi dă cu părerea: există, se pare, o agendă ascunsă a domnului
Antonescu! Ascunsă sub pernă, bineînţeles @ Hărţuită inclusiv de ai ei, liberala
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Mariana Câmpeanu a suferit un accident cerebral. S-ar putea să fie nevoită să
se… pensioneze! @ Geoană bate şaua ca să priceapă… Corlăţean: la Kiev ar
fi trebuit să fie prezentă şi România! Ca să ce? @ Instanţa de judecată a decis
că Gigi Becali poate să beneficieze în continuare de regim deschis. Dar nu şi
de tratament în străinătate… @ Cu voce tot mai slabă, intransigentul Antonescu
constată că Ponta face nişte lucruri jalnice… Cum ar fi mazilirea liberalilor
@ Ditamai preşedintele BCE are salariul la vedere. Nu şi Mugur Isărescu.
Chiar dacă mierosul său consilier a mai dezvăluit câte ceva… @ Dragnea pare
exasperat de fiţele liberale: nu vor să continue în USL şi caută tot felul de ter-
tipuri. Spre satisfacţia social-democrată @ Cu faţa sa de ROBOCOP, Iohannis
iese în faţa jurnaliştilor şi dă o tristă veste: negocierile pentru remanierea gu-
vernamentală au eşuat! @ Încă un pepededist a părăsit barca lui Diaconescu şi
s-a alăturat… USD-ului, înscriindu-se în UNPR @ Un sondaj comandat de so-
cial-democraţi arată că Antonescu este principalul vinovat pentru ruperea USL
@ Urmaşul lui Gheţea, pe care Ponta nu l-a dat afară, ci doar a confirmat de-
cizia lui Chiţoiu, este Enache Jiru, secretar de Stat la Finanţe @ Ca să vezi în-
torsătură: circa 200.000 de români şi bulgari au părăsit Germania în ultimii doi
ani, nu ca să se ducă în Anglia, ci întorcându-se în ţările lor @ Verdictul în
dosarul “Transferurilor” a fost amânat pentru 4 martie. Cu o zi înainte de
meciul cu Argentina, cei 8 “oameni de fotbal” vor şti dacă mai pot să meargă
la stadion  sau spre o altă destinaţie @ Percheziţii la notariatele din Arad, în
legătură cu strania retrocedare a unui întreg sat către nişte moştenitori dubioşi
@ Dan Radu Ruşanu s-a prezentat pentru audieri la DNA, dar n-a mai plecat,
fiind reţinut, deocamdată pentru 24 de ore, sub acuzaţia de constituire a unui
grup infracţional. Reţinerea s-a datorat nefericitei iniţiative a preşedintelui ASF
de a interzice angajaţilor să dea vreo relaţie fără aprobarea lui @ Ilie Sârbu
anunţă că USD a semnat un protocol de colaborare cu UDMR, lucru contrazis
de liderii maghiari @ Ei zic că a fost un protocol, cu USL, în 2012, dar nu mai
e valabil @ În faţa pericolului aglomerării opoziţiei de dreapta, Ungureanu
reacţionează: nu toţi îl vor vrea pe Antonescu. Într-adevăr: vreo câţiva îl vor
vrea pe Ungureanu @ În tot balamucul zilei, moţiunea simplă privind
deszăpezirea, a fost respinsă @ Minorităţile sunt, ca întotdeauna, alături de
Putere. Indiferent care e aceasta @ Camera Deputaţilor a aprobat majorarea
salariilor primarilor. Doar-doar nu vor mai lua şpăgi @ DNA a solicitat de la
deputaţi aviz pentru urmărirea penală a lui Chiţoiu @ Antonescu anunţă că nici
nu-i trece prin cap să demisioneze din funcţia de preşedinte al Senatului.
Preferă să devină un martir şi o victimă a “regimului Ponta” @ ASF a luat act
de reţinerea lui Ruşanu. Atribuţiile acestuia au fost preluate de Dăianu @ Cu
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două ore înainte de BPN-ul liberal, Ponta a ieşit la televiziune şi a făcut un
apel patetic la unitatea USL-ului fiind dispus la orice concesie. Cu excepţia
uneia: Iohannis vicepremier @ Lucru pe care nu l-a spus, dar care s-a subînţeles
@ Şi a venit şi ora desluşirilor: după o şedinţă – maraton, BPN-ul liberal a
decis, cu o majoritate zdrobitoare ieşirea de la guvernare. Doar 6 liberali s-au
opus, între care şi Tăriceanu @ Liberalii cer demisia lui Ponta şi formarea unui
nou guvern @ Între timp, PSD-ul a rezolvat deja problema interimarilor:
miniştrii în exerciţiu preiau şi câte un al doilea mandat @ Succes marca
“procurorul Macovei”: Parlamentul European a aprobat directiva propusă de
europarlamentarul român privind confiscarea extinsă a averilor celor con-
damnaţi pentru corupţie şi comiterea de alte infracţiuni @ Dacă eternul “Gică
Contra” care este Ludovic Orban e mulţumit de ieşirea de la guvernare a PNL,
nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul lui Tăriceanu. După ce a votat contra în
BPN, a ieşit la televiziune şi a lansat către Crin apelul la revenire. “A fost o
criză de orgolii şi ambiţii politice” – defineşte el gestul, adăugând că “în orice
mariaj mai există neînţelegeri, dar asta nu trebuie să ducă la divorţ”. O spune
unul care a divorţat doar de patru ori. Vă imaginaţi peste câte neînţelegeri a
trebuit să treacă… @ Instanţa a respins cererea de arestare preventivă a lui
Ruşanu şi l-a pus în libertate. DNA poate foarte bine să-l cerceteze şi fără
să-l cazeze… @ Mariana Câmpeanu a demisionat separat de ceilalţi miniştri
liberali. De ce? @ Şeful socialiştilor europeni din Parlamentul European, Swo-
boda îi face iresponsabili pe liberali pentru ieşirea de la guvernare. Există pre-
ocuparea că Crin şi ai lui s-ar putea ralia popularilor europeni @ A început
lupta pentru şefia opoziţiei: Crin zice că liberalii n-ar semna o moţiune scrisă
de PDL, ci cel mult ar face ei moţiunea la care aceştia s-ar putea alătura. Lui
Blaga nici prin cap nu-i trece însă aşa ceva @ Dealtfel, Antonescu subliniază
faptul că “nu dorim nici un fel de înţelegere cu PDL!” @ Mugur Isărescu ar fi
vrut să pună mâna pe clădirea băncii Marmorosch din apropiere, dar instanţa
de judecată a decis că e a BRD-ului @ Înainte să-şi depună demisia, Eugen
Nicolăescu a dat o ultimă lovitură: l-a demis pe preşedintele Agenţiei Medica-
mentului, care ar fi compromis prin măsuri iresponsabile şarja de vaccinuri
antigripale de la Institutul Pasteur @ Aproape concomitent cu Tăriceanu,
Băsescu a dat şi el primele verdicte de la Cotroceni. După ce i-a făcut de două
parale pe oamenii “de proastă calitate” care sunt Ponta şi Antonescu, a
ameninţat că nu va semna acordul cu FMI-ul dacă în acesta rămâne acciza şi
electo-rata @ Votul pentru începerea urmăririi penale asupra lui Chiţoiu se va
da după cum îi taie capul pe deputaţi – zice Zgonea, care vrea să spună că nu
va fi un vot politic @ Hop şi EBA: ruperea USL demonstrează neputinţa unor

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��09.03.2015��12:31��Page�42



şaptezile / 43

“ţaţe din Obor, aşa cum sunt Ponta şi Antonescu” – consideră “marea doamnă”
de la Bruxelles @ Băsescu l-a ridicat încă odată pe Boc în slăvi, întrebându-se
cum s-ar fi descurcat Ponta şi Antonescu în timpul crizei. Nu e, într-adevăr,
uşor să tai pensii şi salarii şi să rămâi în funcţie. Boc a fost mai degrabă noro-
cos, decât iscusit @ Gelu Diaconu, şeful ANAF nu dă curs “directivei An-
tonescu” care cere liberalilor să-şi dea demisia din funcţiile publice pe care le
deţin, pe motiv că el e tehnocrat. Iar dacă Crin nu demisionează de la şefia
Senatului, alţii de ce să o facă? @ Încă o demisie – şi încă un client liberal
pentru DNA: Cristian David. Urmărit penal pentru nişte manevre dubioase cu
sume de bani pe care nu le-a putut justifica @ S-a ţinut şi prima şedinţă de gu-
vern fără liberali: social-democraţii au stat pe câte două scaune, ca interimari
@ Gabriela Vrânceanu Pandele şi-a ieşit din Fire(a): primarul din Nana refuză
să pună la dispoziţia Comisiei registrele agricole! @ Deocamdată, doar Stroe
e de partea lui Tăriceanu, în ideea schimbării deciziei! @ Lovitură grea pentru
Rodica Stănoiu: TCJ a decis că a făcut poliţie politică, în timp ce ea e convinsă
că a fost doar urmărită de Securitate! @ Tăriceanu a divorţat şi de PNL, după
un mariaj de 24 de ani! @ Imaculatul Boc îl atacă pe Antonescu: Opoziţia nu
e “Nufărul”, ca să-l spele de păcatele guvernării! Nici pe el nu l-a spălat…
@ Antonescu a trăit un asemenea sentiment de jenă când l-a sunat Tăriceanu
din biroul lui Ponta, încât a simţit nevoia să convoace imediat o conferinţă de
presă. Unde a reafirmat ireversibilitatea deciziei de ieşire de la guvernare
@ O primă lovitură din partea lui Blaga la adresa lui Antonescu: pedeliştii nu
îl vor vota în continuare ca şef al Senatului @ Guvernul i-a trimis lui Băsescu
scrisoarea către FMI în care nu figurează nici acciza şi nici electo-rata!
@ Preşedintele se ia iar de ţigani: România are dificultăţi cu integrarea romilor
nomazi – i-a spus el unui comisar OSCE. Parcă doar cu nomazii… @ Rămas
pe dinafară şi de la CNAS, Cristian Buşoi are toate motivele să regrete că a re-
nunţat la calitatea de europarlamentar. Culmea, liberalii sai au iesit de la gu-
vernare tocmai când el era pe cale să devină ministru al Sănătăţii. Curat
ghinion! @ Ponta ar da funcţii în Guvern liberalilor lui Tăriceanu, dar cu o
condiţie: să fie un grup semnificativ. Ce înseamnă asta, n-a mai spus @ Eugen
Nicolăescu se mândreşte cu faptul că a redeschis anul trecut 10 din cele 62 de
spitale închise de Boc şi Cseke. Dacă mai stătea, probabil că le redeschidea pe
toate… @ Premierul s-a dus într-o vizită oficială la Roma, călătorind – auster
– cu un avion militar de tip SPARTAN @ Sorin Ilieşiu,dat afară din partid de
Antonescu pentru îndrăzneala de a fi criticat prezenţa pe lista europarlamentară
a Adinei Vălean, este încântat de apariţia partidului lui Tăriceanu @ La bilanţul
DNA, Traian Băsescu care promisese că va fi prezent, a făcut stânga-mprejur
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când a aflat că vine şi Ponta @ Bănicioiu, celebru deja pentru consecvenţa cu
care evită să semneze vreun document ca nu cumva să fie luat la întrebări de
vreun organ, se va ocupa, interimar, de Sănătate. Nu va semna nici acolo nimic
@ Foarte încrezător în steaua sa, Antonescu este convins că nu există pericolul
unei sciziuni în PNL. Ce face Tăriceanu este simplu deviaţionism @ Nu crede
nici că Stroe şi Chiţoiu ar putea părăsi partidul. Poate doar forţaţi de DNA…
@ După antrenamentul din Muntenegru, Arafat e pregătit să preia şi 12 răniţi
din ciocnirile de la Kiev şi să-i aducă la tratament în ţară @ Modest, ca întot-
deauna, Tăriceanu nu doreşte să facă parte din Guvern – ne asigură Ponta
@ Despre care Antonescu afirmă, cavalereşte, că e un om politic mai puternic
decât fostul său coleg de partid @ Deşi se lăudau liberalii cu ele, reducerea
CAS şi scutirea de impozit a profitului reinvestit rămân pe agenda guvernului
social-democrat @ Cu binecunoscuta-i perspicacitate, Elena Udrea a găsit o
oportunitate pentru un succes la prezidenţiale al unicului şi neajutoratului său
partid: ruperea PNL! @ Iohannis nu crede, nici să-l pici cu ceară, că Tăriceanu
va înfiinţa un partid! Iar USD-ul a fost înfiinţat cu scopul perfid de a rupe USL.
Ceea ce s-a şi întâmplat, dar din iniţiativa liberalilor @ Iar Dragnea pronunţă
cu voce tare ceea ce se şoptea pe la colţuri: dacă PNL nu mai revine lângă PSD,
acest partid obijduit va fi nevoit să-şi găsească un candidat propriu la preşedinte
@ A venit şi rândul lui Babiuc să fie eliberat din închisoare. Doar Gigi a rămas
să tragă în continuare ponoasele schimbului de terenuri… @ După DNA îşi
face bilanţul şi DIICOT. Poate nu întâmplător evenimentul se desfăşoară în
sala de festivităţi a SRI @ Tăriceanu le taie macaroana celor care ar dori să se
întoarcă în partid: Nu este cale de întoarcere în PNL, declamă el cu emfază!
@ La Roma s-au întâlnit cei mai tineri premieri ai Europei: Renzi şi Ponta.
Ambii au ceva probleme @ Crin Antonescu l-a sunat pe Dragnea curios să afle
dacă USD va face alianţă cu Tăriceanu. Nici pomeneală: nu facem alianţe cu
personae fizice! – a răspuns acesta @ Ca orice om luat pe nepusă masă de la
treburile sale, Nicolăescu e îngrijorat de ce vrea să facă interimarul Bănicioiu:
să retragă din dezbatere publică taxa clawback şi modul de calcul al preţului
medicamentelor @ Ramona Mănescu şi Cristian Buşoi, vor primi o compen-
saţie pentru pierderea slujbelor guvernamentale: se vor întoarce în Parlamentul
European, de unde au venit, de la un salariu de 7.000 de euro, la unul de 1.000.
Oare de ce? @ Johannis se aştepta ca UMDR să intre la guvernare. Nu ştim de
ce ar fi putut crede altceva @ Întorsătură neplăcută pentru DNA: nu social-
democratul Mircea Cosma a semnat contractele pentru care e anchetat, ci libe-
ralul Mircea Roşca! @ La Tg. Mureş, udemeriştii au întors situaţia pe toate
feţele şi au ajuns la concluzia că trebuie să intre la guvernare, nu din interes
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propriu, ci pentru binele ţării. Nici n-au pus condiţii prea dure: două portofolii
ministeriale tradiţionale (Cultura şi Mediul) şi nişte prefecţi, acolo @ Ultimul
trend în materie penitenciară: să furi în ţară, dar să faci puşcărie în străinătate.
Asta vrea Gigi Becali: un transfer pe undeva prin Europa @ Ca să-şi împli-
nească visul e gata chiar să comită o infracţiune printr-o ţară dezvoltată (sau
măcar să o recunoască) ca să poată cei de-acolo să îl ceară @ La Roma, Ponta
a ţinut un discurs la Congresul PES şi l-a vizitat pe Papa Francisc, căruia i-a
dăruit un tricou cu autograful lui Hagi @ Deşi şi-a mai călcat odată angaja-
mentul de a nu-l numi pe Ponta premier, Băsescu insistă. De data asta “pentru
nimic în lume!” @ După ce s-a îngrijorat zile la rând de situaţia explozivă din
Ucraina, preşedintele s-a mai calmat. Şi-a dat seama că, fiind în NATO,
n-avem de ce să ne temem @ DNA este pe punctual să pună sub acuzare…
FMI-ul! Din cauza ordonanţei de urgenţă promovate de Chiţoiu pentru ASF
@ După ce-a dat-o-n bară cu pronosticul său cum că USL nu se va rupe,
preşedintele insistă cu previziunile. E sigur că dacă ar candida independent,
Iohannis ar câştiga preşedinţia @ Cel mai mult, însă, i-ar place ca la Cotroceni
să ajungă Boc şi acesta să-l numească pe el premier. Doamne fereşte! @ Con-
certul omagial organizat de Fundaţia Clubului de la Bucureşti cu ocazia celei
de-a 84-a aniversari a preşedintelui Iliescu a oferit participanţilor o surpriză:
absenţa sărbătoritului, care a acuzat o problemă de sănătate.   

Ca-n�poveşt i
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Săptămâna 10
(3 – 9 martie)

@ Principala grijă a preşedintelui este ca nu cumva guvernul Ponta 3
să se instaleze într-un mod neconstituţional şi se va sfătui cu specialiştii în
acest sens @ Deşi un constituţionalist de talia fostului Avocat al Poporului i-a
spus că n-o fi prea morală procedura, dar neconstituţională nu e… @ Din peni-
tenciar, Adrian Năstase observă că PNL are o adevărată tradiţie de a se împărţi
în aripi şi aripioare, ba chiar şi în partide separate @ Magistraţii Înaltei Curţi
ar fi trebuit să decidă în dosarul acuzaţiei de plagiat a premierului. Culmea,
atu-ul acestuia ar putea să fie tocmai faptul că lucrarea din care s-ar fi inspirat
Ponta era la rândul său plagiată! @ PPDD sau ce-a mai rămas din el, şi-a oferit
serviciile, autopropunându-se să intre la guvernare. Ponta însă şi-a făcut cal-
culul clasic: ca să bei lapte nu trebuie să cumperi vaca! Sau partidul, când îi
poţi racola parlamentarii unul câte unul. Şi aproape pe gratis! @ Iată însă că
fostul PPDD-ist Tudor Barbu, care trecuse la PC chiar pe o funcţie de vice,
fuge de guvernare ca dracul de tămâie, refugiindu-se la PNL! @ Antonescu
este cavaler: deşi ai lui nu vor vota Guvernul Ponta 3, nu-l vor ataca la Curtea
Constituţională @ În lungile tratative cu PSD-ul, UDMR a renunţat la porto-
foliul Sănătăţii. Ar fi fost culmea ca Cseke să revină şi să desfiinţeze din nou
spitalele pe care le-a reînfiinţat Nicolăescu @ Elena Udrea e revoltată: Ponta
se află în mod ilegitim în funcţia de prim-ministru! Păi să-l legitimăm! @ Sus-
pansul zilei a încetat luni după-amiază, când premierul a anunţat componenţa
celui de-al treilea guvern al său. Ungurii au primit două ministere şi o funcţie
de vicepremier. Şova şi Bănicioiu au promovat la două ministere serioase. Niţă
a pus mâna pe toată Economia. Iar fosta consilieră a premierului, Ioana Pe-
trescu a devenit noul ministru de Finanţe. Rovana Plumb a lăsat Mediul pentru
Muncă. Iar fosta campioană Gabriela Szabo a preluat Sportul @ Blaga i-a
anunţat pe primii patru candidaţi ai PDL la europarlamentare: Stolojan, Ma-
covei, Ungureanu şi Marinescu. Mai sunt vreo alţi şase pe listă, dar fără
şanse… @ Ponta face senzaţie cu ultima sa declaraţie: este gata să-i
reprimească pe liberali cu braţele deschise la guvernare. Dar fără pretenţia de
a-l face pe Iohannis vicepremier. Are deja patru… @ Lovitură grea pentru
USD: Biroul Electoral Central a respins înscrierea sa, pe motiv că ar semăna
prea tare cu USL şi ar genera confuzii… @ Poveste fără sfârşit: Senatul a
respins proiectul noului Cod Rutier. O luăm de la capăt… @ Antonescu a
dezminţit cu hotărâre că ar fi avut sau va avea vreo înţelegere cu Traian Bă-
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sescu. Faptul că anumite poziţii coincid, e o simplă întâmplare @ Aniversarea
a 47 de ani de la marele cutremur din 1977 a fost marcată de… un mic cutremur
în Vrancea. Doar de 2,8 grade @ A fost cea mai neagră zi de marţi din acest
an. S-au întâmplat lucruri cât pentru o lună @ Mai întâi, candidaţii la posturile
de ministru în cabinetul Ponta 3 s-au prezentat în faţa comisiilor parlamentare,
unde au răspuns la întrebări incomode @ Au fost însă şi întrebări care nu s-au
pus, din discreţie @ De pildă, de ce a fost “promovat” ministrul Energiei, Niţă,
în funcţia de ministru al unei Economii golite practic de conţinut? Şi de ce în
locul său a fost numit un reprezentant al “băieţilor deştepţi”, racolat direct de
la PETROM? @ Votul şi discuţiile din plenul Camerelor reunite a prilejuit un
spectacol de gală în care foştii aliaţi şi-au încrucişat săbiile scoase din teacă.
Cel mai dur atac a venit din partea lui Crin Antonescu care, într-un gest de sfi-
dare, a anunţat că-şi dă demisia de la şefia Senatului, invitându-l pe Ponta să
facă acelaşi lucru @ Pe care pragmaticul premier bineînţeles că nu l-a făcut,
considerând că fostul său tovarăş, prin acest gest, practic s-a sinucis politic
@ Până la urmă noul guvern, care are deasupra capului “sabia lui Damocles”
a contestării la Curtea Constituţională a fost votat de 346 de parlamentari, în
timp ce alţi 191 au fost contra @ De la peluză, Băsescu sugerase ca Ponta să
ceară aprobarea Parlamentului pentru un nou program de guvernare @ În scan-
dalul ASF, Ruşanu a revenit în sala de judecată la solicitarea procurorilor de a
fi reţinut. Acolo i s-a făcut rău, dar instanţa n-a ţinut cont de starea de sănătate
şi a aprobat reţinerea sa pentru a fi cercetat în arest @ Bomba zilei a fost însă
sentinţa – definitivă – în Dosarul Transferurilor. Toţi cei opt “oameni de fotbal”
au fost condamnaţi la închisoare cu executare şi la plata de despăgubiri de vreo
9 milioane de euro @ Băsescu şi-a exercitat “dreptul” de a nu valida noul gu-
vern până la răspunsul Curţii Constituţionale! @ Medicul Şerban Brădişteanu
a fost achitat în dosarul în care fusese acuzat de “favorizarea infractorului”
Adrian Năstase @ Tăriceanu şi-a dat votul pentru noul cabinet, în speranţa că
va fi susţinut pentru şefia Senatului, în locul fostului său şef de partid @ Face
vâlvă în toată lumea condamnarea “fotbaliştilor” @ Tribul Becali încearcă
să-şi stabilească bivuacul la Poarta Albă, printre machedonii lor. Gigi are o
mulţumire: şi-a întregit familia @ Criza de guvern se rezolvă cu binişorul: ca
să nu aibă de suferit ordinea de drept, Băsescu a mai lăsat de la el şi l-a validat
pe fostul său prieten, Gabriel Oprea, în funcţia de ministru de Interne. Restul
miniştrilor mai au de aşteptat. Probabil decizia Curţii Constituţionale, unde
Elena Udrea a făcut reclamaţie… @ O nouă explozie catastrofală, într-un bloc
din Medgidia, soldat cu 12 răniţi @ Alegerile de la FRF se ţin, în ciuda in-
disponibilităţii “greilor”. În absenţa lui Gică Popescu, naşul Sandu ar fi tras
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sfori ca să-l aleagă pe… Agamiţă Dandanache – nea Puiu Iordănescu @ CCR
dă asigurări că dacă contestaţia depusă împotriva guvernului Ponta 3 va fi ad-
misă, va fi judecată în mare viteză – cel târziu până vineri @ Aflat în arest,
Ruşanu şi-a dat demisia. Interimarul Dăianu şi-a mobilizat colegii din condu-
cerea ASF ca să restituie banii luaţi ca prime neruşinate. Dar în rate, nu deodată,
cum i-au încasat! @ Nici nu s-au instalat bine în celule, că proaspeţii con-
damnaţi au şi început să primească vizite. Primul a fost Borcea, la care a venit
cu provizii soţia @ Demisia lui Antonescu i-a făcut loc la pupitrul Senatului
interimarului Cristian Dumitrescu. De la PSD… @ Cu întârziere, CNA a apro-
bat noile grile ale TVR @ Nici n-a intrat bine în pâine, că “domnişoara
Usturoi” – ministrul propus al Finanţelor, Ioana Petrescu, s-a angajat să
studieze cu atenţie raportul creditului dat Ioanei Băsescu. Mai ales că şi CEC-
ul are un nou preşedinte @ Parchetul General îşi face bilanţul: a soluţionat
635.000 dosare! Vreo 90% dintre acestea prin NUP!@ Cristian David, fost
ministru de Interne în guvernul Tăriceanu şi ginere al lui Mihai Vlasov este
urmărit penal de DNA pentru nişte aranjamente dubioase făcute cu ajutorul
mamei sale @ Zgonea şi-a ieşit din fire şi l-a ameninţat pe Băsescu că-l pârăşte
la Bruxelles pentru că pune beţe în roate validării Guvernului @ Nepotrivire
de… caracter! În timp ce Ruşanu anunţase o reducere cu 50% a salariilor con-
ducerii ASF, Dăianu face o ofertă mai suportabilă: doar 30%! @ Confruntat
cu perspectiva unor reproşuri internaţionale, Băsescu a mai muiat tonul. După
mai multe discuţii cu Ponta s-a ajuns la o soluţie: el va valida Guvernul,
bazându-se pe… cuvântul de onoare al premierului că va veni în Parlament cu
un nou program de guvernare. Ponta l-a corectat: nu nou, ci revizuit! @ Aşa
că, după ce Oprea o făcuse de unul singur, întregul guvern s-a deplasat la
Cotroceni pentru depunerea jurământului @ Şampanie nu s-a servit, din cauză
că Ponta nu i-a alocat preşedinţiei fonduri suficiente! Iar rezervele primite de
la Voronin s-au epuizat de mult! @ Înainte să se fi născut, alianţa USD a de-
cedat! BEC a respins cererea de înfiinţare! Pe motiv că a mai fost una @ La
noul guvern, cel mai mult l-a impresionat pe preşedinte numărul mare de tineri.
“Am încercat şi eu, dar nu prea mi-a ieşit…” – a reflectat el @ S-a ales şi noul
preşedinte al FRF: este Răzvan Burleanu, care l-a învins în turul 2 pe Vasile
Avram. Are doar 29 de ani şi n-a făcut parte din “grupurile de interese”. Mircea
Sandu iese din scenă “nevătămat” de justiţie, după 24 de ani de aranjamente,
dar după ce şi-a aranjat, pe blat, nişte beneficii neruşinate @ Secvenţă tragi-
comică: după anunţul condamnărilor, Copos s-a dus să se “interneze” la
Rahova, dar n-a fost primit! I s-a spus să meargă la poliţie, ca să-l aducă cei de
acolo… @ Gabriel Oprea, generalul, va rămâne în istorie ca ministrul care a
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depus de două ori acelaşi jurământ @ Din înţelepciunea popoarelor: “Teme-te
de un marinar care ajunge pe uscat” (proverb olandez) @ După ce a rezolvat
în manieră europeană problema guvernului, Băsescu a plecat la Bruxelles la o
reuniune la vârf a Consiliului European privind Ucraina. Acolo le va explica
prietenilor săi cum a dezarmosat o nouă tentativă a inamicilor democraţiei de
a pune pe butuci statul de drept @ Ies la iveală informaţii referitoare la tactica
pe care voia să o adopte PSD dacă preşedintele se încăpăţâna să nu valideze
noua formulă: s-ar fi declanşat o nouă procedură de suspendare @ Ca deobicei,
noi ne trezim la spartul târgului: preşedintele nostru declară că doreşte ca
România să fie parte a unui eventual format de negociere a situaţiei din
Ucraina. Până acum ne-am mulţumit să fim “îngrijoraţi”, în timp ce alţi vecini,
ca Polonia, s-au implicat direct @ S-a dat startul în programul Rabla 2014.
Voucherele sunt de doar 500 lei şi ai dreptul la unul singur! @ Aflat pe “dric”,
Chiţoiu renunţă voluntar şi la preşedinţia liberală a Sectorului 1, unde îl trimi-
sese Antonescu să facă ordine în urma lui Chiliman @ Rudel Obreja benefici-
ază şi el de noul Cod Penal, urmând să facă arestul la domiciliu… @ O
delegaţie PDL condusă de Blaga participă la Congresul PPE de la Dublin.
Acolo se vor întâlni cu Băsescu, dar şi cu Ungureanu şi Pârvulescu, populari
şi ei… @ Gata, am scăpat de vize şi dacă vrem să mergem în Emirate. Le
primim la aeroport! @ Inspecţia Judiciară a CSM a analizat cu atenţie sesizarea
lui Adrian Năstase şi la ce concluzie credeţi că a ajuns? Că Băsescu n-a afectat
independenţa justiţiei prin declaraţiile sale! @ Supărat că şi-a încheiat prematur
cariera ministerială la Cultură, Gigel Ştirbu se ia de Băsescu: “Am asistat la
un discurs blajin şi protector la investirea noului guvern!” Asta arată, deci, că
e mână în mână cu Ponta @ Îi sare în ajutor şi ROBOCOP Iohannis: “Ponta a
colaborat bine cu Băsescu!” Păi, n-au semnat un pact în acest sens? @ Răsuflat
de uşurare! Zice Ponta: “Am aprobat programul pentru asumarea răspunderii!”
A fost o muncă titanică să se scoată din text referinţele la USL @ Afirmaţiile
liberalilor cum că guvernul Ponta n-are legitimitate l-au scos din sărite pe Năs-
tase care, de acolo unde e, replică: Dar guvernul Tăriceanu, nu a fost în aceeaşi
ipostază? @ În loc să-i lase pe reprezentanţii UE să facă declaraţii belicoase la
adresa ruşilor, Băsescu supralicitează inutil, pentru că tot nu-l bagă Putin în
seamă: să se retragă imediat din Crimeea, că altminteri se anulează summit-ul
UE – Federaţia Rusă @ Curent tot mai favorabil pentru graţierea lui Gică
Popescu. Şi Antonescu şi Ponta o susţin. Ba chiar şi Zgonea @ Renta viageră
solicitată de Mircea Sandu, de 75.000 euro annual, a fost redusă la “doar”
50.000! Singurul lucru pe care nu l-a cerut fostul preşedinte al FRF, după 24
de ani în care s-a înfruptat din foloasele funcţiei, este doar o sumă forfetară
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pentru întreţinerea unei amante @ Noul şef al PRO TV a dat-o afară şi pe Doina
Gradea, fosta secretară a lui Sârbu, devenită tartor şef în grup. Multă lume a
răsuflat uşurată… @ „Trilaterala” de la Ruse: guvernele României şi Bulgariei
împreună cu premierul Serbiei s-au reunit pentru a discuta o serie de proiecte
comune @ 49 de nume “grele” din PSD au dosare deschise la DNA. Vor trebui
să lupte din greu social-democraţii ca să-i ajungă din urmă pe foştii aliaţi libe-
rali @ Procesul dosarului ICA, în care Dan Voiculescu a fost condamnat la 6
ani de închisoare, a ajuns din nou la Curtea de Apel care va da verdictul pe 8
aprilie. Mogulului i se pune în cârcă o fraudă de 60 milioane euro! @ Iar vin
inundaţiile! În Dolj, Teleorman şi Giurgiu. Iar de săptămâna viitoare se reiau
ninsorile @ Angajaţii români au câştigat în 2013 un salariu mediu de 2.250
lei. Calculaţi ce salarii le-au compensat pe cele ale şefilor din ASF ca să dea o
astfel de medie! @ În noul/vechiul program de guvernare se intenţionează lăr-
girea bazei de impozitare (cu taxa pe stâlpi şi garduri) şi impozitul diferenţiat
@ Pentru madam Grapini experienţa ministerială a fost foarte grea. Nimeni,
însă, nu a obligat-o să suporte o asemenea caznă @ Zgonea se dă la Antonescu,
într-un filmuleţ postat pe youtube: e un om instabil, care se lasă pradă unor
gesturi impulsive. Precum demisia de la Senat, pe care probabil că acum o re-
gretă, deşi poate să doarmă pe săturate…@ Curtea Constitutionala a respins
sesizarea Elenei Udrea cu 8 la 1. Unicul vot “contra” i-a apartinut, bineinteles,
lui Daniel Morar... @ Preşedintele i-a identificat pe responsabilii dezastrului
de după guvernele portocalii: Ponta, Antonescu şi Dragnea – spune el – sunt
cei trei politicieni care vor plăti factura minciunii! @ Bucuros că a rămas în
funcţie deşi e liberal, Gelu Ştefan Diaconu, şeful ANAF, va trimite inspecţia
fiscală la 11 persoane cu venituri mari care plătesc impozite mici @ Participând
în noua sa calitate de ministru “plin” al Economiei, la şedinţa comună a gu-
vernelor României şi Bulgariei, Constantin Niţă a demonstrat că nu pierde tim-
pul şi a semnat un acord guvernamental cu omologul său @ Ponta se alintă şi
zice că deşi are şanse, nu doreşte să candideze la preşedinţie, cu atât mai mult
cu cât acest lucru ar putea să-l facă şi Isărescu, Oprescu şi Tăriceanu @ Fostul
ambasador american, Mark Gitenstein a recunoscut că acordă asistenţă firmei
de asigurări ASTRA, pe care vrea să o ajute să se listeze la Bursa de la Londra.
Nu mai este sigur că va reuşi… @ Dacă v-aţi speriat de salariile şefilor de la
ASF, ţineţi-vă bine: inspectorii CSM se pot lăuda cu sume asemănătoare. Sută
la sută bugetare @ Nici premierul Ponta nu e scutit de emoţii: în perioada 2009-
2013 a fost cercetat de Parchetul Înaltei Curţii în 14 cauze penale @ România
a început să devină o ţară interesantă pentru emigranţii… români. Dovadă:
numărul elevilor care s-au întors la şcolile din ţară s-a triplat @ O veste bună
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pentru studenţi: anul acesta România urmează să beneficieze de 50 de milioane
de euro în cadrul programului ERASMUS+

Săptămâna 11
(10 – 16 martie)

@ Săptămâna a început cu un cutremur de 3,3 grade Richter. Tot în
Vrancea @ Simona Halep a mai încasat 50.000 dolari, calificându-se în optimi
la Indian Wells @ După ce că are deja o condamnare de 6 ani, pentru care
aşteaptă recursul, fostul preşedinte ANOFM, Silviu Bian a mai fost găsit şi in-
compatibil de către ANI! @ Dacă e să-i găsească o calitate care să-l recomande
pentru şefia Senatului, lui Tăriceanu, Ponta optează pentru “experienţă”
@ ROMPETROL a murit, trăiască Kaz Munay Gas International. Kazahii au
hotărât să scape şi de numele companiei pe care le-a vândut-o Patriciu @ Mân-
dri de performanţele lor de la guvernare, pedeliştii au finalizat “Cartea Neagră
a guvernării PSD” @ Întorsătură dramatică în ancheta accidentului aviatic din
Apuseni. În momentul catastrofei se pare că la manşă s-ar fi aflat copilotul, nu
Adrian Iovan. Dacă se dovedeşte că ar fi adevărat, atunci Răsvan Petrescu va
purta răspunderea pentru producerea accidentului! @ Deşi duminică seara

Ult ima�împărtăşanie
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Dragnea era sceptic că Tăriceanu va fi susţinut pentru şefia Senatului, luni lu-
crurile se îndreptau în această direcţie @ Iar fostul preşedinte liberal declara,
plin de emfază, că a “acceptat” propunerea! @ Devenit peste noapte partizan
al reducerilor de TVA, Ponta dă de înţeles că următoarea fază ar putea viza
fructele şi legumele. Nu cele… politice, bineînţeles @ Fostul consilier al lui
Antonescu, scos de Ponta de la Secretariatul General al Guvernului pe motiv
de incompatibilitate, s-a retras benevol de la Secretariatul General al Senatului.
Visul lui Dan Mihalache de a deveni europarlamentar este tot mai puţin proba-
bil, pe măsură ce PNL pierde din viteză, prin ieşirea de la guvernare @ Ascen-
siunea lui Tăriceanu îl enervează pe Antonescu, care constată că, acceptând
propunerea PSD, acesta ar fi adoptat cea mai ruşinoasă atitudine, dintre toţi
preşedinţii PNL (foşti) @ Zgonea îl ironizează cu aplomb pe fostul aliat An-
tonescu: “Nu poţi să-ţi iei jucăriile şi să pleci!” @ Favoritul lui Boc, Rareş
Niculescu, îi spulberă speranţele Don Juanului de Suceava, Petru Luhan, de a
rămâne europarlamentar. Acesta a fost plasat pe locul 5 în lista pedelistă, după
cvartetul Macovei-Stolojan-Ungureanu-Marinescu. Dar locul nu e deloc sigur
în actualele condiţii... @ Gabriela Ghiţă, fost procuror general adjunct a fost
condamnată la doi ani închisoare cu executare pentru fraudarea unui examen.
Este prima victimă a “directivei” ICCJ de a nu se mai da sentinţe cu suspendare
@ Pentru şefia Senatului s-a dat o luptă inter-liberală, între Tăriceanu şi Obreja.
Tăriceanu a adunat voturile… ne-liberalilor: 93. A avut şi PDL-ul un candidat
care n-a obţinut decât 15 voturi @ Explicaţia lui Ponta este de tot hazul: prin
sprijinirea lui Tăriceanu la Senat se încearcă… refacerea USL! Într-o formulă
originală: fără liberali! @ URAAA! UE a dat undă verde micilor româneşti cu
bicarbonat! Suntem salvaţi! @ Ponta a ajuns la concluzia că la ASF trebuie
numită o persoană care să aibă pregătire profesională şi statură morală. Greu
de întrunit ambele calităţi într-o singură persoană… @ Noul secretar general
al Senatului, Ion Vărgău, a primit 130 de voturi din 132 din partea senatorilor
de toate culorile, deşi este pesedist! @ Titus Corlăţean a semnat cu omologul
său ucrainean un acord privind măsurile de întărire a securităţii. Şi a încrederii.
Încrederea de după emiterea de către noile autorităţi a decretului care interzice
folosirea limbilor minorităţilor. Inclusiv româna @ Premierul dă o veste bună
naţiunii: pensiile vor fi indexate! În 2015! @ Tăriceanu găseşte noi merite ale
alianţei USD-CPT (Călin Popescu-Tăriceanu): aduce împreună ideologii
diferite @ Ponta este atât de excitat de reuşita racolării fostului premier liberal
încât zice: dacă aş fi preşedinte aş numi un premier liberal! Dar nu e preşedinte
@ Colegii din Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor au dat aviz negativ
cererii DNA de a-l ancheta pe Chiţoiu. Plenul a făcut acelaşi lucru, cu majori-
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tate evidentă. “Nu există nici un motiv!” – s-a justificat acesta @ Culmea este
că Antonescu declarase că deputaţii liberali susţin începerea urmăririi penale!
@ Aceluiaşi Antonescu, de când nu mai este în alianţă, programul Guvernului
i se pare un sirop ieftin şi dulceag. Cu totul alta era tăria licorii când avea grade
liberale @ Au pierdut liberalii un preşedinte (de Senat), dar au câştigat un vi-
cepreşedinte: pe Marius Obreja @ Vadim îşi încununează cariera de eurodepu-
tat cu o declaraţie la fel de extravagantă ca întreaga sa activitate: Uniunea
Europeană are 27 de ţări şi o puşcărie! – proclamă el referindu-se, evident la
România! Şi la prietenii săi din fotbal @ Gică Popescu nu mai vrea să fie
graţiat! Dezamăgire pentru suporteri… @ Harnici, cei de la PDL au finalizat
moţiunea de cenzură. Le mai lipsesc doar semnatarii @ Nici nu s-a instalat
bine, că lui Tăriceanu a început să-i pută totul. Mai ales biroul său, care e prea
mare. Nu-i place nici arhitectura şi dacă ar avea timp cu siguranţă că ar face
nişte corecturi @ Ponta s-a întâlnit şi s-a întreţinut cu George Soros. Subiectul:
Roşia Montană (zic gurile rele) @ Contrabanda cu ţigări a crescut până la
aproape 16%. Este cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani şi jumătate. Normal:
e an electoral şi e nevoie de bani negri @ Iliescu crede că Ponta e prea tânăr
ca să fie preşedinte. Cârlanul trebuie să devină mai întâi berbec! @ Băsescu
n-a pierdut prilejul să mai iasă odată în faţa naţiunii, pentru a arăta că refuzul
anchetării lui Chiţoiu e cea mai bună dovadă că guvernul Ponta e corupt @
După ce au ieşit de la guvernare, liberalii s-au dumirit că defrişările ilegale ar
trebui considerate atentat la siguranţa naţională şi fac propuneri legislative pe
care nu le-au făcut când trebuia şi când puteau să le impună. Dar atunci madam
Varga era ocupată cu alte probleme @ Băsescu este apărătorul certificatelor
verzi. Alea pentru care şmecherii de pretutindeni iau bani pe care-i plătim noi
în plus la factura de curent @ Deşi găseşte o grămadă de pricini programului
de guvernare usedist, Antonescu ameninţă cu moţiunea de cenzură dacă nu se
modifică CAS-ul şi nu este scutit de impozit  profitul reinvestit @ Proaspătul
ministru al Economiei, Constantin Niţă a şi fost în Muntenegru, unde a avut
convorbiri cu oficialii pe problemele schimburilor comerciale, economiei şi
turismului. Pentru că, potrivit unei decizii a premierului, de acum ministrul co-
ordonează direct şi energia şi IMM-urile, care fuseseră scoase de sub autori-
tatea ministerului în precedentele mandate ale lui Vosganian şi Gerea
@ Calvarul lui George Copos nu s-a sfârşit, odată cu condamnarea în dosarul
transferurilor. Mai are pe rol încă două procese de pe urma cărora s-ar putea
alege cu nişte ani în plus de detenţie @ Simona Halep a mai pus mâna pe
50.000 dolari, prin victoria în optimi de la Indian Wells. Ce-o face cu atâţia
bani? În nici un caz… implanturi mamare! @ Este incredibilă încăpăţânarea
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lui Antonescu de a promova în funcţii oameni cu probleme. Acum vrea să-l
facă pe Mircea Diaconu europarlamentar, chiar dacă ANI l-a atenţionat că vreo
câţiva ani acesta nu mai poate ocupa funcţii publice, datorită incompatibilităţii
@ Andreea Paul exultă: PDL a strâns 90 de semnături pentru moţiunea de cen-
zură. Nu le mai trebuie decât încă pe atâtea @ Un sondaj INSCOP arată că la
alegerile europarlamentare liberalii ar obţine doar 17,6%. Antonescu se dă din
nou mare şi zice că dacă ia sub 20% el îşi dă demisia din fruntea partidului. Şi
de acolo? @ Eveniment: a fost condamnat la închisoare pe viaţă primul român,
conform noului Cod Penal! @ Dacă Băsescu nu promulgă legea “Certificatelor
Verzi” – prin care valoarea acestora se reduce la jumătate – Ponta e hotărât să
dea Ordonanţă de Urgenţă @ Ca să nu doarmă Ponta liniştit, Antonescu
lansează o petardă: n-ar fi exclus ca buclucaşul Johannis să candideze la prezi-
denţiale! @ Boc face o predicţie sumbră: dacă “forţele” de dreapta nu se unesc,
vor sta zece ani în opoziţie. Cine cu cine să se unească? @ În fiecare seară
avem show prezidenţial în direct de la Cotroceni, cu noi dezvăluiri senzaţionale
despre Ponta şi mişmaşurile sale… legislative! @ Mare tămbălău naţional pe
tema cărnii expirate cu care se hrănesc românii. Oridecâteori se zgârâie coaja
lucioasă a aparenţelor, iese la iveală textura primitivă a realităţii @ Că România
este destinaţia finală a reziduurilor alimentare europene nu este o realitate de
azi de ieri. Asta se întâmplă, practic, de la intrarea noastră în Uniune, când
s-au deschis larg porţile plasării produselor expirate pe o piaţă hămesită şi
neglijentă @ Ăsta este motivul pentru care ministrul Agriculturii, Daniel Con-
stantin recunoaşte că piaţa cărnii este în proporţie de peste 40% “neagră”
@ Din fiecare kilogram de carne pe care o consumă românul, jumătate este
expirată sau contrafăcută @ Cea mai îngrijorătoare realitate este faptul că acest
atentat la siguranţa naţională n-ar fi posibil fără complicitatea instituţiilor statu-
lui – Vama, Inspecţia Sanitară, Garda Financiară. Evident, nu în totalitatea lor,
ci prin reprezentanţi bine mituiţi! @ Reclamaţia CSM făcută la Curtea Con-
stituţională pe tema votului dat de Camera Deputaţilor în legătură cu anchetarea
lui Chiţoiu deschide un nou “dosar” al imixtiunii unor instituţii în treburile al-
tora, din raţiuni de subtil ghidaj politic. De aici şi până la a cenzura întreaga
activitate a legislativului nu mai este decât un pas. Faptul că Parlamentul
uzează de prerogative care pot fi considerate incorecte rezidă exclusiv într-o
Constituţie care cu siguranţă trebuie modificată din acest punct de vedere
@ Văicăreala lui Gigi Becali din puşcărie capătă accente penibile şi indecente.
Omul (slab) nu se împacă cu ideea că aşa ceva i se poate întâmpla  lui şi e gata
să promită orice în schimbul eliberării, de parcă asta ar fi un fel de joacă…
@ Unii liberali încep să-şi pună tot mai multe întrebări în legătură cu demisia
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lui Antonescu în caz că liberalii nu obţin minim 20% din voturile pentru par-
lamentul european. Ce va face acesta dacă rezultatul va fi de 19,99%? @ Si-
mona Halep dovedeşte că un bust generos nu reprezintă, cum credeau
majoritatea “asistentelor TV”, o garanţie a succesului. Ba dimpotrivă: ca să
ajungă pe locul 5 în topul celor mai bune tenismene, a trebuit să-şi reducă volu-
mul anatomic cu care a dotat-o natura. Unde mai pui că şi-a scos cu vârf şi în-
desat cheltuiala, numai cu banii obţinuţi după ultima victorie de la Indian Wells
putându-se face vreo 20 de implanturi mamare @ Când e să nu fie… Fostul
secretar general adjunct al Senatului, Dan Mihalache, l-a lucrat cu râvnă pe
colegul liberal Marian pentru a-i lua locul de secretar general plin. Nu s-a bu-
curat decât vreo câteva săptămâni de confortul noului birou, că a trebuit să-l
părăsească – cu regrete – în urma “directivei” mareşalului Antonescu: “Libe-
rali, părăsiţi funcţiile!” @ Dacă aş fi manager de presă mi-ar fi teamă să anga-
jez absolvenţi ai Academiei Media a Antenei 3 (şi a oricărei alte televiziuni).
Cu dascăli de genul celor pe care-i vedem zilnic, mi-e greu să cred că “aşchiile”
vor sări prea departe… @ Din puşcărie, prin intermediul RTV, Becali solicită
o audienţă la preşedinte. Ca să-i povestească acestuia ce se întâmplă în peni-
tenciare @ Antonescu are o revelaţie: Ponta s-ar putea să devină principalul
reprezentant al “lucrurilor” împotriva cărora luptă! Nu Băsescu… @ Bodu –
îl mai ţineţi minte pe chelul de la ANAF? – a fost invitat, după ce n-a mai prins
un loc pe lista “scurtă” a PDL, să candideze pentru un nou mandat de europar-
lamentar pe lista… ţărănistă! @ Aura Urziceanu renunţă la cetăţenia română!
A ajuns la concluzia că românii sunt răi la suflet, invidioşi, urâţi, demenţi şi de
o laşitate josnică! Romii sunt mult mai buni! @ La fel ca şi anul trecut, vi-
cepremierul maghiar va defila, la Tg Secuiesc, călare. Pe situaţie… @ Iohannis
îl contrazice pe şeful său de partid: n-are de gând să candideze la preşedinţie!
@ Tokes îi răspunde în acelaşi stil lui Ponta: el nu ştie unde e Transilvania!
@ Geoană e sigur că la preşedinţie va candida un pesedist pentru PSD @
Mircea Diaconu a fost achitat la Curtea de Apel de acuzaţia de conflict de in-
terese. Mai are însă de trecut hopul recursului. Oricum, se pare că a ratat Par-
lamentul European @ Fostul şef al Jandarmeriei, generalul Costică Silion a
fost condamnat la trei ani închisoare. Dar, în ciuda indicaţiilor date de şefii
Curţii Supreme, cu suspendare! @ Ca să nu şi-i mai pună în cap pe sindicaliştii
din energie, preşedintele Băsescu a promulgat legea de aprobare a OUG privind
certificatele verzi, dar aşteaptă cu nerăbdare ieftinirea energiei electrice
promisă de Guvern @ Ponta a discutat, la Cotroceni, cu preşedintele, despre
activiştii extremişti maghiari şi s-a decis elaborarea unei reglementări care să
permită expulzarea străinilor care fac declaraţii sau se manifestă împotriva pro-
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cedurilor constituţionale @ Deşi anterior declarase că nu va acorda nici o
graţiere din respect pentru judecătorii care pronunţă sentinţele, Băsescu pare
că s-a mai muiat: gândeşte profund la situaţia lui Becali, pentru că nu e uşor
de luat o asemenea decizie @ Cei de la Gabriel Resources s-au cam lehamisit
de tergiversările în legătură cu proiectul Roşia Montană. Drept urmare vor
disponibiliza 400 de angajaţi @ Cristian Diaconescu a plecat în Statele Unite,
unde se va întâlni cu asistenta secretarului de Stat, Victoria Nuland, cea cu
“fuck the E.U.” @ A debutat Luna Pădurii sub genericul “Luna plantării arbo-
rilor”. O binevenită acţiune, după “deceniul tăierii arborilor” @ În mai multe
oraşe transilvane, manifestările dedicate aniversării revoluţiei maghiare s-au
desfăşurat în linişte şi pace. Explicaţia: extremiştilor JOBBIK şi celor de la
alte câteva organizaţii li s-a interzis accesul în ţară, fiind declaraţi indezirabili
@ Stăpânii de câini sunt în alertă: vor, nu vor, până la 1 aprilie sunt obligaţi
să-şi microcipeze patrupezii @ Ţiriac n-are de gând să candideze la nici o
funcţie publică. I-a ajuns tămbălăul din jurul preşedinţiei la COSR @ Ca să
vezi surpriză: pe bieţii elevi, simularea bacalaureatului i-a prins nepregătiţi!
Cu totul alta era situaţia dacă se pregăteau! @ Halep a ratat finala de la Indian
Wells. A eliminat-o poloneza Radwanszka, cea pe care o învinsese în Dubai.
S-a ales, totuşi, cu 225.000 dolari @ Mişcarea Populară s-a… mişcat, orga-
nizând un mitimg împotriva “Accizei Ponta” la combustibil. Petiţia a fost sem-
nată de însuşi preşedintele Băsescu, ieşit la o baie de mulţime @ Sărbătoarea
naţională a irlandezilor, St Patrick’s Day, a blocat circulaţia pe câteva bulevarde
îmbrăcate în verde @ De când a preluat toată Economia, ministrul Niţă este
parcă mai activ ca oricând. A fost şi în Georgia, cu premierul, unde a avut con-
vorbiri şi a semnat acorduri @ Geoană este foarte încrezător în faptul că PSD
va avea candidat la preşedinţie. Dacă Ponta va fi indisponibil, el e gata să se
sacrifice @ Din cele şapte dosare de urmărire penală deschise pe numele lui
Videanu, Daniel Morar a semnat doar unul. Celelalte s-au ales cu NUP!
@ S-auzi şi să nu crezi: în 2013 am avut, pentru prima dată, excedent comercial
pe exporturile de produse alimentare @ Meme Stoica se dovedeşte a fi cel mai
tare din lotul “fotbaliştilor”: “Voi ieşi mai puternic şi mai motivat din în-
chisoare!” Motivat să ce? @ Dragnea este un optimist incorigibil: tot mai speră
că se reface USL! @ Tot mai disperat că nu va prinde un loc eligibil, Ungure-
anu îi invită pe liderii partidelor de dreapta la o dezbatere pe tema europarla-
mentarelor, din care ar putea rezulta o listă comună cu şanse şi pentru el
@ Mitingul de solidarizare cu Andrei Pleşu, contra “linşajului mediatic” la
care ar fi fost supus scriitorul s-a soldat cu o victimă: unui participant i s-a
făcut rău şi a fost luat cu Salvarea. 
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Săptămâna 12
(17 – 23 martie)

@ Băsescu se burzuluieşte din nou la Putin: România consideră ilegal
referendumul din Crimeea! Poate că rusul se va ruşina primind mustrarea
aceasta @ În ianuarie s-au născut mai mulţi copii! Ce s-o fi întâmplat în aprilie,
anul trecut? @ Simona Halep a trecut oficial pe locul 5 în WTP. Are 4.775 de
puncte şi dolarii aferenţi @ A urcat şi Victor Hănescu: pe locul 84, la bărbaţi
@ Lui Băsescu i se pare că Ponta are o atitudine “dubioasă” legată de Moldova,
iar acest lucru n-ar fi în interesul României! @ Pentru că el observă cum
Basarabia intră într-un scenariu de tip Crimeea. Desigur, nu din cauza lui Ponta
@ Cel mai înalt oficial european provenit din România – comisarul Cioloş –
consideră că în mod incorect unele state folosesc MCV pentru a schimba regu-
lile jocului la Schengen @ Fire pragmatică, Monica Macovei consideră că cel
mai important este să luăm banii infractorilor. Din păcate, cât timp a fost ea
ministru al Justiţiei nu a făcut nimic în acest sens @ Dezamăgire pentru
Neamţu-Papahagi-Ofiţeru: magistraţii de la Curtea Supremă au decis ca Victor
Ponta să nu fie cercetat pentru plagiat, cum cereau cei trei într-o plângere
@ Un preot din Braşov este cercetat pentru afaceri necurate cu locuri de veci.

Contrafabulă
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Prin abuz, înşelăciune şi evaziune fiscală el a produs un prejudiciu de 600.000
lei @ Ponta se gândeşte la refacerea USL… cu sau fără Antonescu. Cel mai
probabil fără… @ Strict personal, Ponta şi-ar dori să rămână prim-ministru.
Dar dacă interesul general o va cere… @ La colegiile militare simularea ba-
calaureatului s-a… soldat cu note bune. Mult mai bune decât cele ale “civililor”
@ S-a deschis oficial „Luna plantării arborilor” cu o demonstraţie practică, la
Ocolul Silvic Bolintin, la care au pus mâna pe lopată chiar ministrul delegat
pentru Ape şi Păduri, Doina Pană şi directorul general al RNP, Adam Crăciu-
nescu @ Nici nu s-a întors bine din Georgia, că premierul Ponta şi-a făcut din
nou bagajele pentru Grecia şi Albania @ Ministrul Niţă crede că în aprilie se
va face ultima creştere de preţuri la gaze naturale. Ultima – dar nu cea de pe
urmă! @ Băsescu îşi plăteşte datoriile de onoare: l-a decorat şi pe ataşatul mili-
tar american! @ Gigi Becali nu se lasă! Vrea, cu orice preţ să scape de puşcărie.
Chiar şi cu acela al unei operaţii de care nu e sigur că are nevoie @ A venit
într-o vizită oficială preşedintele moldovean, îngrijorat de vântul rece care suflă
dinspre Crimeea, prin Transnistria @ Doar 48 de voturi a obţinut moţiunea
simplă pe tema energiei, lansată de PDL. N-au votat-o nici măcar toţi deputaţii
lor @ Mircea Diaconu a ajuns la concluzia că el este “incompatibilul de servi-
ciu al României”. Îşi datorează titlul insistenţei cu care Antonescu îl propune
pentru tot felul de comitete şi comiţii @ Mulţumiţi că au reuşit să-l condamne,
judecătorii din completul care a judecat dosarul “Zambaccian” al lui Adrian
Năstase nu s-au mai obosit să motiveze sentinţa în termenul legal de 30 de zile.
Aşa încât Năstase a sesizat Inspecţia Judiciară @ Marele aranjor al “Galei
Bute”, Rudel Obreja a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă. L-a tur-
nat Sorin Ovidiu Vântu @ Băsescu îl suspectează pe colegul său Putin de tot
felul de manevre oculte. Între altele, de intenţia de a recrea URSS. Auzi,
grozăvie! @ Putem să fim liniştiţi: premierul Greciei l-a asigurat pe Ponta că
Grecia va susţine intrarea noastră în Schengen! @ Parlamentarii noştri se întrec
în a propune fel de fel de zile libere pentru tot poporul. Ultima idee vizează
ziua de 24 ianuarie @ Mihail Vlasov, interlopul şef al Camerei de Comerţ pe
care o conduce ferm spre faliment a fost surprins în flagrant când primea o
mită de 200.000 euro – prima tranşă dintr-un milion – pentru un  “mic” trafic
de influenţă @ Ziua de miercuri a început cu percheziţii la domiciliul lui
Nicuşor Constantinescu, preşedintele CJ Constanţa. A fost surpriza pe care
i-a pregătit-o DNA pentru întoarcerea sa de la tratament în Statele Unite
@ Sorin Ilieşiu vrea înapoi în PNL, dar cu condiţia ca Antonescu să nu mai fie
preşedinte @ Lucrătorii din portul Constanţa protestează împotriva intenţiei
Guvernului de a trece portul în administrarea primăriei lui Mazăre. Din lac în
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puţ! @ Luat de cu seară în cătuşe şi dus la audieri la DNA, Mihail Vlasov a
fost reţinut pentru 24 de ore. Acuzaţia – trafic de influenţă: tocmai primise o
tranşă de 200.000 de euro de la o persoană interesată de o sentinţă favorabilă
la Arbitraj, unde şefă era fiica lui Vlasov. Şpaga era de un milion, la o miză de
patru milioane @ Notarul Andreea Cosma, fiica şefului CJ Prahova, a fost pusă
sub control judiciar fiind acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani @ Mân-
dria “Realităţii TV” din vremea lui Vântu – elicopterul - a fost scos din nou la
vânzare. Societatea este în insolvenţă, iar Tatulici se ocupă cu alte afaceri
@ Una câte una, sau la pachet, companiile energetice de stat se întorc sub
pulpana ministerului Economiei, după ce fuseseră scoase temporar de sub au-
toritatea sa @ Nemiloşii judecători nu ţin seama de suferinţele lui Gigi Becali
care nu cere altceva decât să se opereze într-un spital din străinătate promiţând
că se întoarce cuminte să-şi definitiveze stagiul @ Mircea Diaconu s-a supărat
pe sat şi a demisionat din PNL, partid care i-a adus numai incompatibilităţi.
Vrea să candideze pentru europarlamentare după “metoda EBA”, ca indepen-
dent. Dacă l-ar înfia Băsescu, poate că ar avea o şansă @ Băsescu s-a întâlnit
cu omologul său basarabean, Timofti, la Iaşi, unde au discutat problema
Transnistriei. Probabil că le-a trecut prin cap şi varianta în care Basarabia ar
face un referendum ca să se unească cu România: cum ar reacţiona atunci Eu-
ropa? @ S-auzi şi să nu crezi: Curtea Constituţională a respins o sesizare a
preşedintelui Băsescu privind Legea Certificatelor Verzi! @ Pentru că sediul
provizoriu e cu probleme şi proprietarii ţin la preţ, Sorin Oprescu se interesează
de vechiul sediu unde se fac lucrări de consolidare pentru a rezista la cutremure
de gradul 9. Dacă va cădea tot Bucureştiul, doar primăria ar mai rămâne în pi-
cioare! @ Lovitură de teatru în cazul comisarului Berbeceanu: procurorii DNA
au ajuns la concluzia că i s-a confecţionat un caz de către şeful DIICOT Oradea,
Mureşan, ca răzbunare că acesta nu l-a avansat pe un prieten de-al său. Ca-n
filmele americane! @ Mihail Vlasov va sta la “mititica” 29 de zile – aşa a decis
instanţa, care nu s-a lăsat impresionată de motivaţia cum că şpaga ar fi fost, de
fapt, bani pentru afacerea pe care voiau să o facă împreună mituitul şi mitu-
itorul! @ Corupţi sunt până şi în DNA: ofiţerul de poliţie judiciară Dan
Manolachi a fost reţinut de colegi pentru favorizarea înfăptuitorului: a divulgat
date dintr-o anchetă către cel anchetat! @ Monica Macovei se bagă unde nu-i
fierbe ciorba: l-a interpelat pe preşedintele Franţei (!?) somându-l să nu vândă
nişte nave de război Rusiei. Poate că vrea să le cumpere ea… @ Băsescu a
plecat la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European. Nu s-a îmbarcat însă
înainte de a se mai răfui puţin cu Ponta şi cu Ghiţă, care ar fi pretins că nu el
trebuie să participe, întrucât urma să se discute probleme economice @ Iar se
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modifică Codul Rutier. De data asta se prevede şi o suspendare a permisului
pentru doi ani, în cazul accidentelor grave @ Liviu Dragnea a plecat pentru o
săptămână în China, ca să discute pe marginea acordurilor încheiate anul trecut,
la vizita premierului chinez @ În cazul preşedintelui CJ Constanţa, Nicuşor
Constantinescu, se pare că nici reclamantul nu e uşă de biserică, germano-
românul Turbatu fiind suspectat că şi-a înşelat partenerii de afaceri @ La sfârşi-
tul săptămânii şi liberalii şi pedeliştii îşi vor depune listele de candidaţi
europarlamentari. Şi unii şi alţii sunt optimişti, deşi prognozele sunt că vor
avea mai puţine locuri eligibile decât la precedentele alegeri @ Sunt la modă
şpăgile de un milion. După Gruia Stoica şi Mihai Vlasov, a venit rândul fostului
vicepreşedinte al ANRP, Dumitru Cătălin, să fie reţinut de procurori după ce a
pretins o mită de un milion @ Un extremist maghiar a fost declarat indezirabil
pentru zece ani! @ După mai bine de douăzeci de ani, afacerea sindicaliştilor
de la Metrou este pusă pe butuci. Oamenii lui Rădoi nu vor mai închiria spaţii
comerciale în staţii şi nu vor mai lua banii de pe publicitatea din subteran
@ Bolnav de cancer la prostată, Nicuşor Constantinescu a fost eliberat sub
control judiciar de către procurorii DNA @ Trebuia să se obişnuiască şi cu
asta: la Piteşti, Ponta a fost întâmpinat cu huiduieli de către persoane care l-au
întrebat despre locurile de muncă promise @ Avocatul Moldovei, Băsescu, a
solicitat summit-ului PPE eforturi pentru devansarea în iunie a semnării acor-
dului de asociere cu UE @ Ies la iveală tot felul de informaţii despre Mihail
Vlasov: ar fi pierdut la cazinou peste 8 milioane de euro, pe care-i împrumuta
de la cămătari şi-i înapoia cu valiza, a doua zi @ Şi despre Nicuşor Constan-
tinescu, se spune că “costul” unei eoliene (aprobarea) ar fi fost de 45.000 de
euro! @ Ponta l-a “atins” fin pe Şova, sfătuindu-l să scrie mai puţin pe blog şi
mai mult pe site-ul ministerului @ Se pare că studiul de fezabilitate pentru
tronsonul de autostradă Sibiu-Piteşti este mai greu de făcut decât autostrada
însăşi! @ S-a rezolvat şi situaţia lui EBA: PMP-ul a pus-o pe poziţia a doua a
listei de europarlamentari, după Cristian Preda. Nu se putea să rămână fără
coledzi! @ La Paris s-a deschis Salonul Internaţional de Carte la care Institutul
Cultural Român participă cu o ofertă consistentă şi diversă. Dar, mai ales,
nepartizană… @ Aflat în vizită la Berlin, ministrul Titus Corlăţean a avut o
întrvedere cu omologul său german. Subiectul principal l-a constituit criza din
Ucraina @ S-a definitivat ancheta în cazul copilului devorat de câini. Au fost
trimişi în judecată ADP Sectorul 2 şi Constantin Ciorăscu @ Doctorii din
cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor au prezentat comunicări în cadrul sim-
pozionului ştiinţific care a marcat Ziua Internaţională a Pădurilor @ Vicele
Mihai Dărăban este interimar la Camera de Comerţ în locul arestatului preşe-
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dinte Mihail Vlasov. Cei din conducerea Camerei au declarat cu candoare că
nu aveau habar că “împăratul” lua şpagă! @ Naşul EBA-ei, Dorin Chirtoacă,
primarul Chişinăului, este îngrijorat de viitorul Transnistriei. De parcă prezen-
tul ei ar fi mai bun @ Antonescu ar vrea ca România să dispună de… port-
avioane! Abia atunci s-ar putea reface USL! @ În faţa tentativelor
conservatoare de a-l racola pe Mircea Diaconu, preşedintele liberal se arată
dispus să-l primească înapoi. Dar nu şi să-l pună pe lista de europarlamentari
@ Cap de listă la PDL, Teodor Stolojan este sceptic în legătură cu şansele
Mişcării Populare de a obţine mai multe mandate europarlamentare: vor avea
un rezultat mai mic decât cel aşteptat! Sau dorit… @ ASPA pune piciorul în
prag şi blochează adopţiile de câini a şase ONG-uri care şi-au dat arama pe
faţă eliberând câinii maidanezi pe care-i luseră în îngrijire… @ OMS a dat
verde Institutului Cantacuzino să producă vaccinuri antigripale. Dar abia de la
toamnă, când se schimbă şi… virusul @ Hotelierii cer cu hotărâre ca ziua de
2 mai să fie declarată oficial liberă, ca să facă o “punte” de 4 zile pentru cei
care vor să meargă la munte şi la mare @ În absenţa primarului “portocaliu”
Boc, la Cluj a avut loc un miting antiguvernamental al PDL-ului. Boc era la
Bucureşti, la o reuniune a Mişcării Populare, la care Băsescu s-a dat şi el la
guvernare, arătând cât de proastă este şi cât de bine ar fi dacă Mişcarea ar
ajunge la putere @ Dosarul lui Costică Nicolescu, preşedinte CJ Argeş, a fost
trimis de către Înalta Curte spre rejudecare la instanţa inferioară @ Altădată
susţinători ai balanţei de plăţi, muncitorii români din străinătate nu mai trimit
în ţară decât bani pentru strictul necesar. Cursul leului nu se mai poate baza pe
ei @ Mircea Diaconu nu renunţă nici… incompatibil la europarlamentare. E
hotărât să candideze ca independent. Deocamdată, candidează la obţinerea
celor 100.000 de semnături… @ Alianţa PSD-UNPR-PC (adică USD) a depus
lista de candidaţi. Speră la vreo 17 mandate, ca să împace pe toată lumea
@ Corlăţean a verificat personal dacă Transnistria a cerut alipirea la Rusia şi
nu a găsit nici o dovadă @ Executivul european este nemulţumit că nu a primit
încă din partea României un proiect de Masterplan, care ar trebui adoptat până
în 2016. În lipsa acestuia nu se vor aproba programale operaţionale legate de
transporturi! Desigur, n-au verificat blogul lui Şova, probabil că l-ar fi găsit
acolo @ Pe marile bulevarde ale Capitalei vor începe lucrări de înlocuire a
conductelor de gaz, vechi de 80 de ani. Bucuria şoferilor! @ Rămas pe dinafara
listei PDL, europarlamentarul Sebastian Bodu s-a întors, cică, după 20 de ani,
la ţărănişti. Aceştia i-au oferit locul 1 pe lista lor. Nu-i costă nimic @ După
mai bine de o săptămână de vreme călduroasă, RADET s-a hotărât să oprească
căldura pe timpul zilei. Dacă era frig, o opreau mai repede @ A depus listele
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de europarlamentari şi PDL. Deşi speră să obţină 7 locuri, doar primii patru
au şanse @ Şi Forţa Civică a depus lista: Ungureanu este primul. Şi ultimul… 

Săptămâna 13
(24 –30 martie)

@ Traian Băsescu a zburat spre Haga pentru a participa la Summitul
Securităţii Nucleare. Acolo a discutat preţ de câteva minute cu Barack Obama
@ Înainte de a pleca a semnat decretele de avansare în gradul de general a unor
militari “sub acoperire” din SRI şi MI. Nu putea să lipsească favoritul preşe-
dintelui, Coldea, adjunctul lui Maior @ Băiat bine crescut, Ponta nu se va
supăra dacă Mircea Diaconu, în demersul său independent pentru Parlamentul
European, va lua voturi şi de la PSD. El să fie sănătos şi să-i dea cu tifla lui
Antonescu @ Să mai spună cineva că justiţia are ceva personal cu Năstase: în
dosarul Zambaccian II a primit NUP! @ O veste bună pentru pensionari, de la
noul ministru Rovana Plumb: 234.000 de pensionaţi după 2011 vor primi bani
în plus. De fapt, vor primi ce li s-a calculat greşit, în minus, fapt constatat de

Proclamaţ ia�mareşalului �Antonescu
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justiţie @ Unicul deţinut politic din România, fostul general Atanasie Stăn-
culescu, cere să fie eliberat condiţionat pentru bună purtare. La cei peste 80 de
ani ai săi nici n-ar avea cum să se poarte rău… @ Instanţa i-a refuzat însă cere-
rea @ Un nou sondaj INSCOP ar indica faptul că populaţia a crescut încrederea
în DNA şi Jandarmerie @ Victoria Nuland, cea cu “fuck the E.U.”, a declarat
că SUA sunt alături de România în calitate de prieten (cu Băsescu) şi aliat, într-
un mesaj transmis cu prilejul împlinirii a zece ani de la aderarea României la
NATO @ Bomba zilei: Elena Băsescu a demisionat din PDL! Şi nu numai atât
(supărarea a venit în urma criticilor lui Stolojan care a acuzat-o că n-a fost ra-
portor în nici o speţă în cei cinci ani petrecuţi la Bruxelles): a renunţat şi la
oferta pe care i-a făcut-o PMP-ul de a o plasa pe poziţia a doua a listei pentru
europarlamentare! Din două, una: ori a aflat că poziţia a doua nu este eligibilă,
ori s-a săturat să stea departe de casă. Oricum, prezidenţialul părinte a felici-
tat-o spunându-i că ăsta este primul său gest de adevărat politician. Gura păcă-
tosului… @ De la Paris, directorul Institutului Cultural Român, Lilian
Zamfiroiu se declară satisfăcut de succesul obţinut la Salon du Livre! @ Ca să
vezi păţanie: fost prefect şi actual şef al Poliţiei Comunitare a Capitalei, Ion
Tincu s-a dus la… curve, în afara serviciului, fiind surprins acolo de poliţiştii
adevăraţi, de la Moravuri @ Radu Mazăre nu-l lasă singur pe prietenul său,
Nicuşor Constantinescu: a făcut şi el rost de un dosar la DNA @ Cu lacrimi în
ochi, madam Grapini şi-a luat rămas bun de la colegii parlamentari români,
demisionând pentru a participa la alegerile europarlamentare @ Aflat în vizită
de lucru în China, Dragnea a făcut demersuri pentru reluarea – după zece ani
– a curselor TAROM cu destinaţia Beijing @ Mulţumit de prestaţia lui Stelian
Tănase, Ponta a decis că acesta rămâne la conducerea TVR (deşi a fost numit
acolo de Antonescu) şi că se va purcede la noi “alegeri” pentru Consiliul de
Administraţie @ După ce a mai făcut o duzină de generali de la SRI şi Interne,
Traian Băsescu a decorat şi câteva unităţi militare @ Şova a declarat la TV (nu
pe blog) că lucrările la autostrada Piteşti-Sibiu vor începe la finele lui 2015,
pe două tronsoane @ Elena Udrea intenţionează să se alieze cu Dorin Cioabă
pentru viitoarele alegeri generale. “De ce să nu există şi un membru al romilor
la masa guvernului?” – se întreabă retoric Dorin Cioabă care vrea să facă un
(alt) partid al romilor @ “Poziţia copilului” a luat aproape toate premiile
“GOPO 2014” @ Vlasov a luat plasă: credea că poate fi interceptat doar pe
telefon. Când colo procurorii l-au ascultat ambiental! @ Ponta critică alocările
UE pentru 2014-2020, ca fiind nedrepte la nivel european! Pentru că le-a ne-
gociat Băsescu… @ Până şi Partidul Noua Republică al lui Neamţu, existent
mai mult pe hârtie, a depus la BEC o ditamai listă de candidaţi europarlamen-
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tari @ Bogdan Chiriţoiu de la Concurenţă ar vrea ca comisioanele de utilizare
a cardurilor bancare, pe care le consideră excesive, să fie reduse în România
mai devreme decât în Uniunea Europeană, unde parlamentul va aproba un re-
gulament abia la sfârşitul anului @ Prin nebăgare de seamă, STS-ul cel atât de
drag preşedintelui, a ajuns sub pălăria MAI prin aprobarea tacită a proiectului
de lege pe care deputaţii n-au avut timp să-l dezbată @ După ce a discutat ca
de la bărbat la bărbat cu premierul Ponta, Stelian Tănase a anunţat o reorgani-
zare a TVR după modelul BBC. În următorii doi-trei ani @ DNA-ul nu mai
are nici un respect faţă de guvernanţi: au audiat-o până şi pe soacra liderului
conservator Daniel Cosntantin, ministrul Agriculturii @ După ce a tras mâţa
de coadă vreo 15 ani, de când ţărăniştii l-au dat jos din scaunul de premier şi
l-au pus să primească reclamaţii la sediu, Victor Ciorbea a dat de trai mai bun
ca senator PNL. Acum ar vrea mai mult, aşa că e gata să renunţe la Senat în
favoarea unui scaun confortabil la ASF! @ Aflat în China, Dragnea a reuşit să
rezolve blocajele existente în negocierea cu firmele chineze @ Procurorii au
strâns probe care arată că Nicuşor Constantinescu ar fi făcut presiuni pentru
desfiinţarea DNA. N-a reuşit! E pe cale să-l desfiinţeze DNA-ul pe el @ Diplo-
maţii şi aviatorii – categorii persecutate de guvernul Boc – s-ar putea să-şi vadă
pensiile reîntregite până la sfârşitul anului. Dacă vor fi bani, bineînţeles
@ Băsescu face o ultimă încercare, disperată aproape, pentru a-l convinge pe
Ponta să nu majoreze preţul combustibililor. Se poate şi fără – este argumentul
său @ Contrazis de “domnişoara Usturoi” – ministrul Finanţelor: fără banii
ăştia nu putem plăti pensiile! @ Ponta încearcă să dreagă gafa: banii din acciză
merg la autostrăzi, nu la pensii. Care autostrăzi? @ Şova nu poate să precizeze
câţi kilometri de autostradă se vor finaliza anul acesta. Oricum, nu prea mulţi…
@ Noul ministru de la Telecomunicaţii, Cotovelea, este siderat de ce se întâm-
plă la serviciile Administraţiei Fiscale unde a trebuit să stea 45 de minute ca
să-şi plătească nişte taxe. “E o mizerie ce se întâmplă acolo!” @ Atins în
onoarea sa de familist guvernamental (ministresa Finanţelor e favorita sa),
Ponta îi dă replica în stil Kennedy: da’ tu ce faci ca să meargă mai bine?
@ Nimic. Oricum, plata taxelor începe să devină o ocupaţie periculoasă.
Cotovelea ar trebui să fie mulţumit că n-a păţit ce s-a întâmplat la o altă ad-
ministraţie, unde pur şi simplu tavanul a căzut în capul contribuabililor! @
Comisia din Senat lucrează la noile salarii de la ASF. Cosmin Nicula se scapă:
vor fi sub nivelul celor de la BNR. Şi nu cu puţin! @ Nu este o veste bună pen-
tru Mişu Negriţoiu, cel care va prelua şefia ASF, renunţând la tihna vieţii de
bancher. Dar, probabil, că a câştigat destul la ING şi-şi poate permite să se sa-
crifice @ Mai ales că îl va avea drept coleg în conducere pe Victor Ciorbea,
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fostul ţărănist, devenit liberal @ Dacă Ecaterina Andronescu poate participa
liniştită la alegerile europarlamentare, instanţa dând peste nas celor de la ANI,
care o acuzaseră de incompatibilitate, nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul lui
Mircea Diaconu. Deşi a reuşit – miraculos de-a dreptul – să strângă cele
100.000 de semnături, ANI l-a pârât la BEC că n-are voie să ocupe vreo funcţie
publică. El zice că a fi europarlamentar nu e o funcţie publică! @ Noii propri-
etari ai vilei din str. Atena (retrocedată) l-au gonit pe preşedintele Iliescu din
sediul în care funcţiona fundaţia sa, Clubul de la Bucureşti. Pretinzând o chirie
pe care acesta nu are cum să o plătească, iar guvernul neconsiderând că fundaţia
sa este de interes public @ SRI şi-a prezentat bilanţul în prezenţa binefăcă-
torului instituţiei, Traian Băsescu, care i-a lăudat pe agenţi că nu fac politică
@ Adică interceptează pe toată lumea, indiferent de culoare… @ Vanda Vlasov
este revoltată că cineva ar putea să creadă că ea ar fi putut influenţa vreo decizie
la Curtea de Arbitraj. Înseamnă că părintele său nu e doar un şpăgar. Este şi
ţepar, pentru că pretindea că va aranja verdictul pentru cel de la care vroia să
primească milionul @ Şi mai spune ceva soţia lui David: a juca la cazino este
o ocupaţie nobilă: Vlasov şi prinţul Albert de Monaco joacă amândoi la ruletă!
@ Râmnicu Vâlcea este un municipiu blestemat: al doilea primar al său intră
la puşcărie pentru luare de mită! @ Victor Babiuc şi-a ispăşit pedeapsa, în în-
chisoare, şi tot n-a aflat de ce, pentru că Înalta Curte n-a publicat nici până
acum motivaţia condamnării! @ 15 formaţiuni politice au depus liste de can-
didaţi pentru europarlamentare. PRM-ul a reuşit performanţa de a depune două
liste! @ Lui Antonescu i-a sărit ţandăra, după observaţiile Comisiei de la
Veneţia la proiectul de revizuire a Constituţiei: nu putem face două constituţii,
una pentru ei şi una pentru noi! @ Lui Duşa i se pare că în ultimii zece ani
statul român a reuşit să creeze o armată modernă. Doamne-Fereşte de vreun
război, să vedem cât e de modernă… @ Nelipsit de la bilanţurile instituţiilor
militare sau militarizate, Băsescu se dă strateg: Cine urmează? – întreabă el şi
tot el răspunde: Transnistria? @ Tăriceanu a renunţat să-şi mai facă partid.
Preferă o platformă: Platforma Economică Liberală! @ Unul dintre subiectele
discutate în CSAT a fost situaţia de la Institutul Cantacuzino. Băsescu a declarat
că raportul privind managementul va fi trimis la Parchet. Există bănuieli că o
mână criminală a compromis întregul stoc de vaccin antigripal @ Baronul as-
faltului, din Timişoara, Georgică Cornu a fost reţinut de DNA sub suspiciunea
de evaziune fiscală de peste un milion de euro, prin facturi false obţinute de la
ţigani @ Nelipsit de la vreo reuniune instituţională, preşedintele i-a onorat şi
pe avocaţi cu prezenţa şi ideile sale. După ce le-a mărturisit că a avut şi el în
familie un avocat, care însă n-a rezistat şi s-a refugiat în notariat, le-a explicat
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avocaţilor că în România există o incultură a justiţiei. N-a spus şi cine se face
vinovat de asta… @ Vasile Blaga se ia după Antonescu şi spune că vrea şi el
pentru PDL 20% din voturile europarlamentare. Nu spune însă că îşi va da şi el
demisia dacă nu le obţine @ Mihai Dărăban rămâne interimar la Camera de
Comerţ până pe 11 aprilie când se hotărăşte soarta lui Vlasov. Dacă acesta nu
scapă din ghearele Justiţiei, se vor face noi alegeri. Dacă da… @ Deşi preşedin-
tele se jură că nu va folosi în viaţa lui informaţiile clasificate care-i sunt puse la
dispoziţie de “servicii”, Ponta n-are nici o îndoială că a făcut acest lucru până
acum. A folosit, din greu, informaţiile puse la dispoziţie de susţinătorii săi “ver-
ticali” @ Suspansul graţierii lui Becali a expirat: Băsescu a anunţat că a decis
să nu-i acorde graţierea individuală. Şi când te gândeşti că au băut şpriţuri cot
la cot… @ Dacă cineva se mai îndoia, Tăriceanu risipeşte orice dubiu: e pregătit
să candideze la preşedinţie. Evident, dacă va fi susţinut de PSD @ Gimnastele
ce ne mai aduc aur în ţară: Larisa Iordache şi Diana Bulimar au luat medalii la
Doha @ Declasificarea arhivelor Securităţii demonstrează că la “Dunărea”
s-au aflat 4 miliarde de dolari. Nimeni nu ştie ce s-a întâmplat cu aceşti bani.
Se ştie doar că se află la originea câtorva averi postrevoluţionare @ Corpul de
Control al Guvernului dă de nişte mânării de-ale “onestului” Boc, care şi-a
plasat şoferul şi un consilier pe posturi bine plătite la ROMATSA, instituţie cu
care cei doi n-aveau nici în clin nici în mânecă @ În civilizata Mare Britanie,
spitalele se încălzesc cu fetuşi avortaţi arşi în centralele termice @ A mai murit
un militar român în Afganistan. De ce? În numele parteneriatului româno-ameri-
can, care nu are însă în vedere şi vizele… @ Popularii europeni au emoţii şi nu
mai sunt prea siguri că vor fi învingători la europarlamentare. Altfel nu se ex-
plică prezenţa preşedintelui PPE, Joseph Daul, la lansarea candidaţilor unui par-
tid de 12-13 procente, cum e PDL @ Şi dacă tot a venit la Bucureşti, s-a întâlnit
şi cu fostul preşedinte al acestui partid, Băsescu @ 27 de români, hoţi de
buzunare, au fost arestaţi în Irlanda. Şi aşa scad sumele trimise acasă de români
care “muncesc” în străinătate… @ Nemţii s-au săturat de romii noştri care
nu-şi caută de lucru: dacă în şase luni nu găsesc de muncă cinstită, vor fi ex-
pulzaţi @ Liviu Dragnea a identificat momentul în care Antonescu a ratat şansa
de a fi preşedinte: în seara în care a “desfăcut” USL! @ Modest, cum îl ştim,
Antonescu se explică: între şansa de a conduce ţara şi condiţia de satelit al USL
a ales să n-aibă parte de nici una @ Isărescu se bucură: creditarea începe să fie
susţinută integral din economisirea internă! Prin noi înşine, deci, vorba libera-
lului @ Un avion de mici dimensiuni cu doi pasageri la bord a aterizat forţat la
Giurgiu. Era, dealtfel, singura posibilitate ca un aparat de zbor să poposească
în oraşul de la Dunăre, unde nici măcar vapoarele n-au de ce să amareze.

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��09.03.2015��12:31��Page�66



şaptezile / 67

Săptămâna 14
(31 martie – 06 aprilie)

@ Dacă va fi preşedinte, Ponta îl va graţia pe Gică Popescu. Din pă-
cate pentru acesta, nu e sigur că premierul va lăsa baltă Guvernul @ În schimb,
dacă Antonescu va ajunge preşedinte, e sigur că nu-l va “graţia” pe Ponta.
Adică nu-l va păstra ca premier… @ Dacă nu e sigură candidatura nici unuia
dintre ei, cu totul altfel stă situaţia în ceea ce o priveşte pe Elena Udrea. Aceasta
va candida cu siguranţă – cel puţin aşa crede Ponta @ Premierul a cedat deja
presiunilor managerilor din turism şi va proclama ziua de 2 mai liberă de mers
la mare sau la munte @ În chestiunea vaccinurilor antigripale de la Institutul
Cantacuzino, Parchetul General a dispus urmărirea penală pentru neglijenţă în
serviciu @ Mişu Negriţoiu dă asigurări că nu părăseşte ING din cauza prob-
lemelor cu Iranul, cum s-a speculat. Ci doar pentru că la ASF prinde o funcţie
mai bună şi mai liniştită @ Olteanu, vicele de la BNR şi şeful de la Arbitrajul
lui Vlasov este de părere că rata creditelor neperformante din sistemul bancar
va scădea de la 22 la 17%.  Dacă mai lăsa de la el un procent, se potrivea cu
cota unică liberală @ Ponta spune că votul din 25 mai va fi unul de încredere
faţă de forţele aflate la guvernare @ Băsescu nu se lasă şi îl hărţuieşte pe “Vic-

Apelul �de�z i
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tor Viorel” (cum îi zice, constant) cu solicitarea de a nu scumpi combustibilii.
El vorbeşte – ricanează Victor Viorel – care a scumpit în mandatele sale ben-
zina cu 70%? @ Înalta Curte l-a condamnat pe Codruţ Sereş, la patru ani în-
chisoare cu executare în Dosarul Hidrotehnica. Deşi sentinţa nu este definitivă,
sunt puţine speranţe să scape de puşcărie @ Şi un sfat, ca de la coabitant la
coabitant: preşedintele ar trebui să-şi termine mandatul fără a ne mai da lecţii!
– zice Ponta @ Comisiile reunite de Buget-Finanţe au avizat numirea lui Mişu
Negriţoiu la ASF. Ar fi fost de mirare să fie refuzat @ Pe lângă Mişu, intră în
Consiliu şi fostul premier Victor Ciorbea @ După o lungă tăcere, Chiliman
prinde glas: PNL trebuie să renunţe la Antonescu, spune el cu aplomb, fără a
fi dispus să mai aştepte rezultatul europarlamentarelor de care poate să depindă
demisia acestuia @ La 20 de ani după accidentul aviatic de la Baloteşti s-au
tras concluziile: o defecţiune tehnică, dublată de incapacitatea secundului de a
acţiona la timp. Este sugestiv dialogul dintre cei doi piloţi, cu câteva secunde
înainte de impactul fatal: “Ce ai, bă?”, “Bă, s-a stricat ăla!” @ Pus pe confi-
denţe, la postul său TV de suflet, Traian Băsescu spune că n-are nimic de re-
proşat lui Stolojan, dar că pe Tăriceanu îl consideră la nivelul cel mai de jos al
calităţii umane @ Se ieftinesc convorbirile telefonice. În momentul de faţă
numărul de conturi telefonice active este mai mare cu vreo trei milioane decât
populaţia României @ Tot la B1TV, Băsescu mai spune că n-ar refuza funcţia
de premier, cu câteva condiţii: să fie numit de un preşedinte de dreapta şi să
aibă contract de un an, să fie lăsat să repună statul pe şine. Dacă acum îl vede
deraiat, care e responsabilitatea şefului de tren? @ Liberalii îşi iau în serios
rolul de partid de opoziţie: ameninţă guvernul Ponta 3 că dacă până la 1 mai
nu reduce CAS şi impozitul pe profitul reinvestit, vin cu moţiunea de cenzură!
@ 1 aprilie a venit cu scumpiri. Fără păcăleală! Cea mai imporantă este acciza
la combustibil pe care benzinarii au şi început să o introducă în preţ @ Băsescu
insistă: nu este nici un document între Guvern şi FMI prin care să fim obligaţi
să introducem acciza la combustibil! Şi ce dacă? @ Peste o sută de poliţişti au
fost angrenaţi în efectuarea de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la suspecţi de
evaziune fiscală. Două posturi TV au lansat bomba: ar fi vorba de Adrian Sârbu
şi unele dintre companiile sale! @ Câteva ore mai târziu, Parchetul dezminte:
percheziţiile nu s-au făcut nici la domiciliul lui Sârbu şi nici la PRO TV! Este
ca jurământul lui Băsescu, că nu l-a lovit pe puştiul din Ploieşti nici cu ge-
nunchiul în stomac şi nici cu pumnul în gură! @ La Palatul Parlamentului a
avut loc o şedinţă solemnă dedicată împlinirii a zece ani de la aderarea noastră
la NATO. Şi, exact la zece ani, a apărut prima criză care ne putea pune în peri-
col: Crimeea! @ Au început lucrările la pasajul din Piaţa Presei Libere. Circu-
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laţia va avea de suferit circa un an! @ Ministrul Niţă pregăteşte o surpriză în
legătură cu OLTCHIM. Nu spune despre ce e vorba, dar noi ghicim… @ Vene-
rabilul Ilie Sârbu simte nevoia să pună degetul pe rană: PNL nu susţine acciza
pentru autostrăzi – zice el. Nu “acciza pentru pensii”… @ Fraţii Becali şi
Borcea au fost… sloboziţi! Adică mutaţi la penitenciarul din Slobozia. Mai
aproape de casă… @ Ponta se cutremură la ideea “Băsescu-premier”. “Ar fi
un film de groază chiar şi pentru o zi!” Darmi’te pentru un an, cu contract, cum
ar vrea acesta… @ Parlamentul a validat noua conducere ASF. Care va trebui
să lucreze cu reţeaua de neamuri şi cumetri aduşi acolo de Ruşanu @ Parla-
mentul nu a aprobat legea de aprobare a ordonanţei de majorare a accizei!
Înseamnă că e ilegală şi banii percepuţi deja ar trebui returnaţi! @ Veritabil
lider zonal, Băsescu nu ratează nici o ocazie de a-şi plasa ideile geostrategice.
În această calitate participă la summitul UE – Africa, de continentul negru
legându-l numeroase abordări din politica internă @ Aderarea la NATO şi la
UE reprezintă cele mai mari realizări ale noastre – spune preşedintele, folosind
pluralul majestăţii @ Neobosit şi de neclintit, preşedintele foloseşte orice mij-
loc de luptă împotriva accizei: a trimis 600 de scrisori parlamentarilor, im-
plorându-i să nu o voteze! @ Trezit din reverie de evenimentele din Ucraina,
Ponta a ajuns la concluzia că bugetul Apărării ar trebui majorat cu 0,2% anual.
Chiar dacă avem deasupra noastră “pălăria” NATO @ După cadoul făcut buge-
tarilor cu ziua de 2 mai liberă, Guvernul face şi unul pensionarilor: pensia pe
aprilie va fi plătită înainte de Paşte! @ Marian Oprişan a scăpat basma curată
din dosarul în care era acuzat de abuz în serviciu! @ Preşedintele nu scapă nici
un prilej de a da de pământ cu Executivul: “Reprezentanţii Guvernului sunt
într-o minciună publică continuă!” O afirmă unul care se pricepe la minciuni
@ Comisia NANA începe să facă primele descoperiri: firma care i-a vândut
terenul Ioanei Băsescu a fost înfiinţată în acest scop! Imediat după efectuarea
tranzacţiei a fost desfiinţată. De ce oare? @ Un alt baron local – preşedintele
CJ Mehedinţi – a fost ridicat de procurorii DNA, suspectat fiind de abuz în
serviciu şi trafic de influenţă! Oare mai rămâne vreunul să-şi termine man-
datul? @ Asta chiar că-i culmea: un ofiţer de la Poliţia Rutieră a fost descoperit
conducând cu un permis fals!!! @ Zi de doliu la BEC: au fost respinse, pe rând
candidaturile lui Mircea Diaconu, Gheorghe Funar şi Corneliu Vadim Tudor,
pentru europarlamentare! Ce-o să se facă Bruxelles-ul fără ei? Noul prefect al
Capitalei este un fost procuror DNA. Ce vrea să însemne asta? @ Zgonea e
siderat că Băsescu a cerut să stea în jilţ la sesiunea solemnă dedicată celor zece
ani ai României în NATO. Bine că n-a vrut şi o coroană! @ Se ştie deja că nu
mandatul în sine îi interesează pe baronii locali, ci mai degrabă averea strânsă
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la finalul acestuia! Unii nu mai apucă să se bucure însă de privilegiile funcţiei,
cum este şi cazul preşedintelui CJ Mehedinţi, şefului IPJ şi liderului PSD
Orşova care au fost arestaţi. Preventiv, ce-i drept! Şi lucrurile nu se vor opri
aici căci tentaculele caracatiţei create se întind mult mai departe @ Renault
România – una dintre puţinele companii profitabile din câte au mai rămas - se
laudă nu numai cu maşini noi, ci şi cu un stand nou-nouţ la târgul “Angajatori
de top”. Pentru că, în continuare, compania caută specialişti în domeniu
@ Jandarmeria Română a împlinit 164 de ani, dar se simte mai tânără ca nicio-
dată. Anul acesta, la aniversare jandarmii s-au bucurat de binecuvântarea
Preafericitului Părinte Daniel @ Traian Băsescu a participat la Summit-ul Uni-
unea Europeană – Africa unde a spus: “Este extrem de important ca România
să revină în Africa!” Pentru cei care s-au speriat, de precizat că este vorba de
o eventuală unitate navală, măsuri pentru deşertificarea zonei sau chiar asigu-
rarea hranei continentului! Şi, de ce nu, dacă s-a putut în Irak, Iran, Siria, Liban
să construim hidrocentrale, termocentrale şi acolo. Până şi pentru Africa iată
că există soluţii… @ Cu ocazia sosirii primăverii, Bucureştiul s-a înnoit. Capi-
tala are un nou prefect, în persoana lui Paul Nicolae Petrovan care vrea: “Lege,
ordine, patrie şi onoare!” Doar atât?! “Mai departe voi lăsa faptele să vorbească
în locul cuvintelor!” Nici nu e nevoie de prea multe cuvinte când vezi cum
arată Capitala @ Premierul Victor Ponta nu i-a oferit prea multe sfaturi, ci unul
şi bun: “Vă doresc să aveţi o relaţie excelentă cu primarul general al Capitalei!”
@ Apropo de primărie, prof. dr. Sorin Oprescu nu uită prima dragoste şi a
revenit pentru puţin timp printre medici, vineri când a verificat cum stau lu-
crările la Spitalul de Otopedie şi Traumatologie Foişor – rămas singurul spital
“de stat” cu specialitatea ortopedie @ Liviu Dragnea vrea metode mai moderne
de comunicare! E vorba despre alegerile din 25 mai! Şi sfătuieşte toate par-
tidele să folosească sms-ul pentru a transmite rezultatele din fiecare secţie de
vot la sediul central. El deja a testat această variantă şi la alegerile locale şi la
referendum şi la alegerile generale. Aşa că, transmisia datelor se va face fie
prin sms, telefon, mail sau porumbei călători – cu care vicepremierul este total
de acord @ Programul “Şcoala altfel” a fost pus la punct altfel decât altădată.
Adică mult mai bine decât în alţi ani. Toată lumea este mobilizată: părinţi,
bunici, primari, dascăli, copii încât fiecare ştie ce are de făcut în această săp-
tămână dedicată activităţilor mai mult extraşcolare: excursii, vizite – aproape
că nu scapă nici un muzeu fără vizitele şcolarilor, vizionări de spectacole,
teatre. De asemenea, elevii merg în fabrici, uzine, biserici, mânăstiri, sedii ale
celor mai importante instituţii ale statului. Aşa DA! @ Noul ministru venit la
Muncă ia în calcul instalarea de camere video în centrele de plasament şi în
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căminele pentru bătrâni. Ideea este excelentă, dar trebuie să aşteptăm o decizie
finală după ce dna Plumb va calcula cheltuielile bugetare pentru a o pune în
practică. Sub această ameninţare “discretă”, există riscul ca centrele să rămână
şi fără asistenţii sociali pe care-i mai are – şi aşa în număr destul de mic faţă
de cât este necesar @ Şi guvernanţii sunt în post. Victor Ponta a petrecut două
zile “speciale” la Ierusalim împreună cu soţia sa, Daciana Sârbu. Despre latura
privată a acestei vizite, premierul nu prea a povestit pe facebook, însă a postat
câte ceva despre întâlnirea cu preşedintele Israelului, Shimon Peres chiar la
reşedinţa acestuia.  De asemenea, premierul s-a bucurat de ospitalitatea familiei
Netanyahu. Şi astfel şi-a dat seama ce uşor e să fii premier în România. Îl cre-
dem! @ Poate că şi alţii ar trebui să aibă o aplecare spre lăcaşurile sfinte, aşa
nu ar mai avea de înfruntat atâtea şi atâtea probleme. Un exemplu: PDL Bu-
cureşti s-a apucat să adune semnături pentru demiterea primarului general Sorin
Oprescu. Motivul invocat de secretarul executiv al PDL Bucureşti-Ilfov, Mircea
Raicu ar fi “să se salveze cât a mai rămas de salvat din Capitala României”
@ Liviu Dragnea îl vede pe Ponta la Cotroceni! Aflat la Poiana Braşov, în lipsă
de zăpadă, vicepremierul a fost foarte activ pe facebook şi a “tradus” o decla-
raţie a premierului: “Eu am citit altfel acel mesaj de pe Facebook, în sensul că
se retrage din disputa politică şi poate se gândeşte să se retragă la Cotroceni,
după alegerile prezidenţiale”! 

Puntea
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Săptămâna 15 
(07 – 13 aprilie)

@ Sezonul de primăvară s-a instalat şi la DNA unde anchetele şi an-
chetările înfloresc pe zi ce trece şi chiar dau roade. Nu acelaşi iz de primăvară
simt şi cei vizaţi, cum este cazul lui Mitică Dragomir care a deschis săptămâna
aceasta lotul celor audiaţi de procurori. Fostul şef al LPF, a primit ordonanță
de reținere pentru 24 de ore, în dosarul în care este acuzat că ar fi luat comi-
sioane fictive din vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri din liga I
de fotbal. Aici, declaraţiile ironice şi tragici-comice care altădată făceau deliciul
conferinţelor de presă nu-şi mai au locul, chiar dacă fostul preşedinte nu ţinea
ranchiună când se adresa ziariştilor: “Vă iubesc pe toţi, fir-aţi ai dracu’!“ Ur-
mărit penal, Dumitru Dragomir aduce după el şi alte şase persoane care au fost
audiate, luni, la Poliţia Capitalei, tot în acelaşi dosar. Simpatic cum îl ştim,
chiar şi la şase dimineaţa, cu “oamenii civilizaţi” în casa lui, Dragomir spune
că află de la televizor ce se întâmplă cu el, dar nu are nici de ce se teme: “Mă
doare la pălărie, sunt în regulă cu toate actele, în orice subiect”. Dacă nu purta
pălărie, nu îl mai credeam @ Ministrul nostru de Externe, Titus Corlăţean
aduce o licărire de speranţă românilor pentru că vrea să stimuleze “prezenţa
companiilor româneşti în Mauritania!” După convorbirile avute cu omologul
său din Republica Mauritania (Africa de Vest), Ahmed Ould Teguedi, se pare
că vom dezvolta relaţiile economice cu această ţară. Asta înseamnă multe:
burse pentru tinerii diplomaţi, pentru studenţii care vin din Mauritania, for-
marea de specialişti în domenii economice importante pentru Mauritania - in-
dustria extractivă, petrol şi gaze, agricultură. “Sunt specialişti importanţi care
s-au pregătit în ţara noastră şi dorim, şi acesta a fost un alt punct de acord, să
lansăm foarte rapid negocierile pe un nou acord cultural care să permită şi pro-
gramele de burse, bursieri” – după cum a spus Corlăţean într-o conferinţă de
presă @ În Ungaria, guvernul s-a înnoit, în urma alegerilor legislative. Partidul
conservator Fidesz al premierului Viktor Orban, acuzat constant de derive an-
tidemocratice în ultimii 4 ani, de când se afla la putere, a câştigat detaşat
alegerile legislative desfăşurate duminică în Ungaria, obţinând 44,61%. Cu
acest scor, Fidesz se plasează lejer în frunte după scrutinul de duminică şi este
pe cale să îşi conserve şi super-majoritatea de două treimi în Parlament pe care
o obţinuse şi la precedentele alegeri, din 2010  - când a avut 52,7% din voturi
şi două treimi din deputaţi.  Evident, Uniunea Democrată Maghiară din Româ-
nia a felicitat Uniunea FIDESZ-KDNP pentru victoria sa în alegeri şi îşi ex-
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primă convingerea că va reuşi să mențină o relaţie echilibrată, de parteneriat,
cu guvernul reînnoit al Ungariei. @ Aflăm că nici căpuşele nu stau degeaba în
ţara noastră şi uite că 479 de persoane au fost muşcate în 2013. Acestea preferă
persoanele de sex feminin, de peste 55 de ani, din mediul urban. E mult, e
puţin? Ne lămureşte dr. Adriana Pistol, directorul Centrului Naţional de
Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile: “În România am avut un
număr suficient de mare de cazuri, marea majoritate în stadiul unu de îmbol-
năvire!” @ Tot săracele femei află că Senatul a adoptat un proiect de lege
privind creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani. Înseamnă că senatorii au
mare încredere în puterea de muncă a sexului frumos. Motivaţia? Aceste reco-
mandări sunt menite să îmbunătățească performanța economică a României!
@ Constatăm pe zi ce trece că baroniada dăunează grav României. Şocant sau
nu pentru unii, ce să vezi: mare “carnaval” la Constanţa. Anul acesta, sezonul
pe litoral debutează cu percheziţii. Ei bine, de data aceasta, nu în paşi de dans,
primarul litoralului este condus în dubă până la Direcţia Naţională Anticorupţie
din “republica lui Băsescu” care nu seamănă deloc cu un peisaj din Madagas-
car. Şi în cazul baronului “bonduelle”, ancheta vizează un dosar privind fapte
de corupţie. Oricum lui Radu Mazăre nu îi e frică de puşcărie şi aşa “nu ştiu
câte dosare am, că nu mai pot să le ţin numărul”! Şi, pe deasupra, premierul
Victor Ponta a declarat că are o părere foarte bună despre Radu Mazăre şi că,
de fapt, “s-a pornit un val de anchete pentru ca USL să nu fie votat în decem-
brie”. Deci, asta era! @ Nici nu ne-am revenit bine şi aflăm că fostul președinte
al LPF, Dumitru Dragomir a fost eliberat marţi, din arest sub control judiciar.
Dar, Dragomir nu a declarat nimic “frumoşilor”: “Nu vă pot declara nimic,
pentru că nu am voie. Cu cea mai mare plăcere v-aş răspunde, dar îmi faceți
mult rău dacă mă obligați să spun ceva!” Nici măcar dacă-i mai iubeşte pe toţi
sau nu. Pe ziarişti, nu pe procurori... @ În ce-l priveşte pe Radu Mazăre, acesta
nu s-a putut odihni în singura noapte petrecută în arest pentru că “nea Dan
Ruşanu a sforăit noaptea de m-a rupt în două!” În rest, a fost norocos: “S-au
comportat impecabil și polițiștii și colegii de cameră”, a declarat Radu Mazăre
după eliberare @ Mircea Diaconu, dar şi Corneliu Vadim Tudor pot candida
la europarlamentare! O spune Curtea de Apel! Decizia este definitivă!
@ Supărare mare la Poliţia Rutieră. Circulaţia “cadrelor” e deviată rău de tot.
Şeful Poliţiei Române, Petre Tobă a dispus cercetarea şefului Poliţiei Rutiere,
Lucian Diniţă, şi a trei subalterni ai acestuia cu funcţii de conducere întrucât
un ofiţer a fost prins cu permis de conducere fals. Cei trei subalterni ai lui
Diniţă sunt: adjunctul acestuia, Costin Tătuc, şeful Poliţiei Autostrăzi, Carol
Vârnă şi Paul Toma, tot de la Direcţia Rutieră din Poliţia Română. Ofiţerul
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Augustin Căpîlnaş de la Direcţia Rutieră Alba a condus fără permis atât maşina
personală, cât şi maşina pusă la dispoziţie de Direcţia Rutieră. Pam-pam! Ce
l-o fi determinat pe acest ofiţer să renunţe la preoţie, numai Dumnezeu ştie!
Da, aţi citit bine: arhidiaconul Augustin a slujit aproape opt ani la Catedrala
Reîntregirii Alba Iulia. Şi ca să fie treaba reîntregită, a fost şi şoferul Arhiepis-
copiei de Alba Iulia. Tot fără permis! După care, ofiţerul a promovat ce a pro-
movat şi, în cele din urmă, mila Domnului l-a părăsit!  Acum rămâne la mila
Parchetului! @ Tot la capitolul arestări: președintele suspendat al Camerei de
Comerț și Industrie, Mihail Vlasov, acuzat de luare de mită de un milion de
euro, a fost trimis în judecată în stare de arest. Cifra 7 nu prea i-a adus noroc
fostului preşedinte: are 70 de ani (chiar dacă nu-i arată), din 2007 conducea
Camera şi dacă nu ar fi fost denunţat la DNA de omul de afaceri, Gheza Iosif
Petroczki, ar fi fost 7 ani de “împliniri măreţe” la CCIR @ Reprezentanții
salariaților de la OLTCHIM SA au venit la Ministerul Economiei şi au prezen-
tat noua organigramă a societăţii care va trebui aprobată de ministrul Constan-
tin Niţă. Ceea ce s-a şi întâmplat pentru îmbunătățirea activității de
management a combinatului. Însă, procedura de vânzare a companiei nu va fi
afectată, dimpotrivă ea se află în desfășurare @ Victor Ponta aleargă. Nu numai
pentru a ajunge la Preşedinţie, cum ar crede unii. Aleargă cu adevărat la semi-
maratonul de pe 18 mai. La startul care se va da din faţa Parlamentului, alături
de premier se vor afla şi miniştri. Că premierul este obişnuit cu competiţia, nu
mai surprinde pe nimeni. Dar, nici faptul că obişnuieşte să facă sport de două
ori pe săptămână, cel puţin. Asta se vede numai după alergătura între atâtea
conferinţe de presă… Aşadar, testul de rezistenţă a fost dat deja… @ Fără nici
o legătură cu premierul - spun unii - Adrian Duicu rămâne în arest. Însă
procurorii DNA sunt cei care spun că în dosar apar informaţii potrivit cărora
Duicu ar fi fost în biroul lui Victor Ponta când încerca să-şi exercite influenţa.
Interceptările vor “vorbi”…  @ Numărul paturilor din spitale va scădea cu
4.177 până în 2016. Este doar un proiect! Ori o fi fost luat în calcul faptul că
pacienţii deja sunt obişnuiţi să stea câte doi într-un pat, ori din cauza lipsurilor
din spitale oamenii preferă să zacă acasă! Sau, mai ştii, de când se decontează
tratamentele, poate că mulţi români se tratează în străinătate @ În ce-i priveşte
pe adolescenţi, ei fac ce ştiu mai bine, adică ce făceam şi noi la vârsta lor:
cântă, dansează şi iubesc! În filmul “Revederea” care debutează în cine-
matografe din 15 mai. Distribuţia nu este oareşcare: Maia Morgenstern,
Tudorel Filimon, Wilmark şi Aliona Moon şi Irina Andronic @ Lume, lume,
am aflat exact de ce ne temeam mai tare: Europa poate rămâne fără gaze. S-a
mai presupus asta, dar când o spune chiar Vladimir Putin într-o scrisoare către
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liderii europeni nu mai e de glumă! Dar, nu pentru că aşa vrea el, ci din cauza
datoriilor Ucrainei faţă de Gazprom. Mai ales după ce ruşii le-au dublat
preţul… @ Bucureştiul abundă în această perioadă de târguri, târguşoare, pieţe
volante şi nevolante, ţinta principală fiind mielul. Sau mai bine spus, carnea
de miel. Comercianţii au avut parte de controale drastice şi nu mai puţin de
300 de poliţişti şi inspectori ai ANSVSA au pornit să “deguste” carnea şi pro-
dusele adiacente sărbătorilor pascale la faţa locului. Încasările din amenzi au
fost peste aşteptări. Şi fiindcă duminică au fost Floriile, majoritatea românilor
au mâncat peşte, chiar dacă nu au ţinut postul. Pentru că aşa scrie în calendar!
Numai de la vânzătorii de peşte statul a încasat 90.000 lei. Şi săptămâna aceasta
controalele se vor ţine lanţ @ Curtea Supremă de Justiţie şi-a publicat bilanţul
pe 2013. S-a constatat un record la numărul de dosare de mare corupţie
soluţionate definitiv faţă de anul 2012. Oare cine se bucură cel mai mult?
@ Elevii au intrat în vacanţa de Paşte. Iar până la mini-vacanţa de 1 Mai nu
mai rămâne prea mult! @ În Duminica Floriilor, politicienii au făcut urări pri-
etenilor, dar şi adversarilor. Cum este şi cazul premierului care a transmis pe
facebook o urare al cărei mesaj lasă lesne de înţeles că urmează o săptămână
a “patimilor”: “Celor cu numele de “Crin” le urez sincer toate cele bune, chiar
dacă îşi schimbă rapid culoarea din alb în negru!” Bineînţeles, a mulţumit pen-
tru felicitările primite, la rândul său, căci în ultima vreme “cineva” a avut grijă
să-i “promoveze” şi numele de “Viorel”. Da, dar aşa tot mai multă lume a aflat
că premierul poartă şi nume de floare @ În schimb, preşedintele tuturor
românilor, inclusiv al celor care şi-au sărbătorit onomastica de Florii, a transmis
un mesaj cald, fără ironie, fără aluzii, întocmai ca un bun creştin cum îl ştim
@ Alţi politicieni au sărbătorit prin muncă. Unii au vizitat fabrici şi uzine chiar.
Nu de dragul artei, ci fiindcă se apropie degrabă campania electorală. Startul
l-au dat Mircea Geoană, care a vizitat o fabrică de cherestea, iar Călin Popescu
Tăriceanu a preferat o degustare de magiun. O alegere mai bună nu se putea
întrucât am intrat în Săptămâna Mare când magiunul şi alte produse din fructe
(şi legume) sunt cele mai căutate @ Pe plan extern, adică foarte aproape de
noi, lucrurile nu stau prea bine. În Ucraina, se pare că armele ţin locul
lumânărilor aprinse, soldaţii sunt pregătiţi să intervină în forţă şi, nu se ştie,
zilele acestea, ce se va auzi mai tare: alarma aeriană sau clopotele bisericilor
@ Nu departe de acest subiect, preşedintele Băsescu începe Săptămâna Pati-
milor nu cu o vizită pe la mânăstirile din Bucovina, ci la... distrugătorul USS
Donald Cook care va poposi, pentru patru zile, în Portul Constanţa! Asemenea
ocazie de a fi la malul mării nu era de refuzat! @ Şi dacă lucrurile stau în umbra
unui război gata să înceapă, ministrul nostru de Externe, Titus Corlățean ne
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linişteşte: Suntem membri NATO, românii nu au de ce să-şi facă griji legate
de securitatea națională! Domnul ministru îşi face datoria şi ne anunţă, “este
adevărat că ceea ce se întâmplă foarte aproape de noi are o influență foarte se-
rioasă!” 

Săptămâna 16
(14 – 20 aprilie)

@ La Washington, secretarul de stat Bogdan Aurescu a insistat pentru
intensificarea prezenţei militare a Statelor Unite în România. Suntem în prima
linie a teatrului unor eventuale conflicte @ Corlăţean dezminte zvonurile con-
form cărora ar viza o funcţie de comisar european. Vrea mai întâi să-şi termine
mandatul naţional… @ Preşedintele – şef de navă n-a pierdut ocazia să viziteze
distrugătorul american ancorat în portul Constanţa. Aşa ceva îşi dorea şi el, de-
mult... @ Dacă va fi să voteze la viitoarele prezidenţiale, Traian Băsescu i-ar
vedea în competiţie pe fostul său contracandidat, Geoană şi pe liberalul Iohan-
nis. Nu spune însă pe care l-ar prefera. Probabil pe… Udrea! @ Ca un con-
stănţean responsabil ce este, preşedintele Băsescu este îngrijorat de faptul că
în oraşul de la mare doar doi oameni iau decizii: Constantinescu şi Mazăre!
Cu ajutorul DNA este însă pe cale să rezolve problema @ Putin le arată obrazul

Miscare�Populară
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americanilor: nu e frumos să citeşti corespondenţa altora! Mai ales dacă aceştia
sunt şi imprudenţi, folosind expresii precum “fuck” @ Veritabil Mama Omida,
Traian Băsescu face încă una dintre prezicerile sale celebre, dintre care nu
puţine se adeveresc. E drept, cu sprijinul organelor “verticale”: “Ponta este
profund corupt. Riscă să ajungă coleg de cameră cu Năstase!” Doar despre cei
cu care i-ar place lui să împartă un astfel de spaţiu locativ nu prea vorbeşte.
Vorbesc, însă, alţii… @ Ca om care dacă nu se uită la televizor, vorbeşte el în
faţa camerelor, Traian Băsescu a ajuns la o concluzie surprinzătoare: Ghiţă este
un mogul mai periculos decât Voiculescu! Dacă pe cel de-al doilea e pe cale
să-l rezolve, cu primul mai are de furcă… @ Neînfricata jurnalistă (fostă)
Gabriela Firea – Vrânceanu – Pandele începe să se teamă pentru soarta sa par-
lamentară de când preşedintele a aruncat o vorbă despre retrocedările soţului
său primar la Voluntari. “S-ar putea să nu-l mai găsesc pe tatăl copiilor mei
acasă!” – spune ea, punându-i în spate lui Pandele responsabilitatea tuturor
copiilor familiei, deşi doar unul este şi al lui @ Cu perspicacitatea care îl carac-
terizează în momentele în care se dezmeticeşte din somn, Crin Antonescu des-
coperă formula magică a lui Băsescu: amestecul – nici măcar subtil – între
adevărurile teoretice şi minciunile concrete! @ Tot despre minciunile prezi-
denţiale vorbeşte şi buldogul Blaga: măcar în Săptămâna Mare acesta ar trebui
să o lase mai moale cu “neadevărurile”… @ A ajuns la scadenţă şi procesul
fostului şef de permise din Argeş, cel care a “miluit” multe celebrităţi cu preţio-
sul carnet de conducere, contra cost, bineînţeles: Vlăsceanu a fost condamnat
la 6 ani închisoare! (jumătate din cât ar fi primit pe vechiul Cod Penal)
@ Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei o linişteşte pe sperioasa senatoare Firea-
Vrânceanu-Pandele: dacă soţul ei a fost corect, n-are de ce să se teamă, nici
pentru ea şi nici pentru el! Bine-bine, dar cine stabileşte chestia asta?
@ Referindu-se la corupţia endemică din Ucraina, Băsescu se pune în situaţia
de a vorbi de funie în casa spânzuratului… @ Dragnea e preocupat de o pro-
blemă pe care ar vrea-o rezolvată: ca şefii de CJ şi primarii să nu mai răspundă
penal de neregulile din activitatea lor. Să fie, eventual, doar mustraţi…
@ Judecătorii n-au găsit, oricât au căutat printre documentele oferite de
procurori, dovezi concrete ale corupţiei lui Mazăre - probe care să creeze sus-
piciunea rezonabilă că acesta ar fi luat mită! Procurorii nu s-au lăsat însă in-
timidaţi şi l-au atins pe primar unde-l doar mai tare: i-au interzis să părăsească
ţara. Adio sărbători în Madagascar! De fapt, s-au gândit să-l protejeze, auzind
zvonurile despre un atentat care s-ar pregăti acolo împotriva lui “Che” al
României @ Urmărind cu atenţie activitatea lui Ponta, Băsescu a constatat că
acesta nu are altă preocupare decât protejarea baronilor locali! Cei pe care-i
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are el în vizor! @ Abia propus în consiliul ASF, Ciorbea şi-a schimbat azimu-
tul: vrea Avocat al Poporului! PSD-ul îl va sprijini – zice Ponta, pentru a-i face
în ciudă lui Antonescu! @ Noul preşedinte al FRF spune că Federaţia îi va re-
compensa pe jucătorii care vor ajuta la stoparea trucării meciurilor. Este vorba,
bineînţeles, despre cei care nu primesc nimic sau mai puţin decât li s-a promis!
@ “N-am nimic cu soacră-mea, dar nu pot s-o sufăr!” – e o vorbă din popor pe
care Băsescu o parafrazează: N-am nimic cu Moscova, dar nu pot să sufăr nişte
metode ale ei… @ Face valuri de gradul 3 “atenţionarea” lui Băsescu adresată
Gabrielei Vrânceanu Firea Pandele, cum că soţul său marinar s-ar putea să nu
se mai întoarcă acasă, la copiii lui şi ai ei. “Atac de tip mafiot!” – clamează
Ponta, care ignoră faptul că mafioţii aveau şi ei o etică, iar când se răfuiau nu
se atingeau de membrii familiei @ Emoţia în sânul PSD este atât de mare încât
se transformă rapid într-o reclamaţie penală, semnată de majoritatea liderilor,
mai puţin Oprea (ştie el de ce…) @ Suntem fruntaşi în Europa la remedierea
paginilor oficiale de internet care fuseseră evaluate ca neconforme cu legislaţia
UE în 2013 @ În faţa pericolelor tot mai evidente, venite nu doar dinspre ad-
versari, ci şi din propria tabără.  Ponta ia măsuri. S-a mutat, cu căţel, cu purcel,
la MApN, sub protecţia TAB-urilor lui Duşa, unde nu-l mai pot ajunge
mesageri de genul lui Duicu @ Dacă Guvernul va reuşi să-i ofere o compen-
saţie lui Gheţea, acesta va renunţa la mandatul său la CEC în favoarea lui
Enache Jiru. Dacă nu, acelaşi Guvern va trebui să-i plătească vreun milion de
dolari. Asta da demitere! @ Mutarea biroului lui Ponta la MApN e o “mişcare
caraghioasă” – decide Antonescu cel sobru @ În replică, Ponta spune că
Antonescu n-ar putea să fie premier, pentru că la  Guvern e de muncă. Nu ca
la Preşedinţie, unde mai dai o declaraţie din când în când. La Guvern poţi să
dai şi vreo 20 pe zi… @ La fel ca Gheţea, Piţurcă abia aşteaptă să fie demis,
ca să încaseze cei 1,2 milioane de dolari pe care i i-a promis “Naşu” Sandu
prin contract @ Morariu a demisionat de la şefia Comitetului Olimpic Român,
după zece ani. Pe funcţia lui se bat Alin Petrache şi Dinu Pescariu @ Sorin
Lazăr, senator, este primul parlamentar condamnat (cu suspendare) pentru con-
flict de interese: şi-a angajat nevasta la biroul parlamentar. Dacă o trimitea la
Bruxelles, ca europarlamentar, nu i se întâmpla nimic! @ Udemeriştii au
hotărât să semneze plângerea penală împotriva lui Băsescu, nu pentru că acesta
le-ar fi antipatic, ci pentru că nu sunt de acord cu procedeele sale. Mâine-
poimâine le şantajează şi vreun om de-al lor! @ Tata-socru, Sârbu, crede că
ginerele său e încolţit: dacă nu se găseşte o altă formulă, Ponta va trebui să
candideze la prezidenţiale! @ Ultragiată, atacată, şantajată cum n-a mai fost
în viaţa ei, Gabriela Vrânceanu Firea Pandele aşteaptă cu firesc interes reacţia
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instituţiilor faţă de actul de intimidare la care a fost supusă. Nu spune însă care
sunt instituţiile de la care aşteaptă aceste reacţii. Cu siguranţă că nu de la cele
“verticale” @ Motivul care a declanşat reacţia violentă a preşedintelui – modul
de achiziţionare a moşiei Nana – pare să fie unul cu adevărat sensibil. Ponta
crede sincer că va fi un dosar penal pe această temă @ Nea Mitică (Dragomir,
bineînţeles) e fericit: instanţa a decis să fie anchetat în libertate. Nu pentru că
n-ar şti cum e la bulău, ci pentru că se crede complet nevinovat. Şi, ca orice
om înainte de verdict, are încredere în justiţie… @ Victor Ciorbea este Avocat
al Poporului! Spectaculoasă revenire în prima scenă publică a fostului lider
sindical, primar general al Capitalei şi premier @ Formarea “Comisiei Nana”
e un abuz – proclamă cu voce gravă preşedintele care o ţinteşte la stâlpul in-
famiei pe şefa Comisiei, o “şantajistă” care s-ar putea să rămână fără bărbat
nu din cauza DNA, ci pentru că foştii marinari au obiceiul să mai dispară de
pe acasă, când se satură de stat la ţărm @ Antonescu crede că Băsescu şi Ponta
ar trebui să înceteze cu ameninţările cu puşcăria pentru că s-ar putea – Doamne
Fereşte - să se adeverească @ Daniel Constantin, gloriosul lider conservator,
candidează pentru un nou mandat, cu binecuvântarea fondatorului @ Oprescu
promite că în două săptămâni dă drumul la circulaţie pe pasajul Mihai Bravu.
Au început să-i placă tăierile de panglică… @ Revoltat de atitudinea lui Bă-
sescu, Ponta îşi încredinţează gândurile Facebook-ului: “E total degradant
ce-a făcut Băsescu marţi!” Marţea, cum se ştie, e o zi neagră… @ Acestuia,
însă, nu-i pasă de Ponta. Are alte griji: “Sunt îngrijorat pentru Transnistria” –
spune el @ Cât despre Gabi Firea etc., are o explicaţie simplă: n-a atacat o fe-
meie, ci o şantajistă! Ceea ce e cu totul altceva… @ După noua amânare a
dosarului ICA, Voiculescu întrevede o soluţie rezonabilă: anularea privatizării!
Ei îşi iau terenul şi clădirea, iar eu îmi recuperez banii – spune pragmaticul
mogul @ Faţă de extinderea urmăririi penale în cazul său şi pentru fals în de-
claraţii, Mazăre are un singur răspuns: Sunt un luptător! E drept că până acum
s-a luptat mai mult cu salsa şi cu fetele din cluburi, dar la nevoie se va bate şi
cu procurorii! @ A încetat din viaţă, la 89 de ani, Nina Cassian. Poeta a fost o
legendă a literaturii române. Şi a unor literaţi… @ Fire pravoslavnică şi cucer-
nică, Mircea Geoană nu vede cu ochi buni ciorovăiala la vârf, în Săptămâna
Mare. “Măcar pentru câteva zile ar trebui să înceteze războiul politic!” @ E
periculos să fii un “apropiat” al senatoarei Vrânceanu-etc.: aproape toţi cei
aflaţi într-o astfel de postură au fost “terfeliţi” de preşedinte! @ Grijile Monicăi
Macovei sunt şi ele legate de Moldova şi de situaţia internaţională. “Suntem
într-un moment de criză politică!” – constată ea cu perspicacitate @ Veste
proastă pentru preşedinte: Parchetul a declanşat urmărirea penală pentru terenul
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achiziţionat de Ioana B. la Nana. În vizorul anchetatorilor s-ar afla Rădulescu,
consilierul prezidenţial care a refuzat să se prezinte în faţa comisiei parla-
mentare @ Doar Băsescu vede ceea ce nimeni altcineva nu pare să observe:
că Boc este cel mai bun şi mai experimentat candidat la preşedinţie!!! @ Mitică
Dragomir are probleme: i s-a pus sechestru pe trei imobile aflate în proprietatea
sa. Noroc că mai are şi altele @ SIVECO şi-a făcut un obicei: să premieze ele-
vii merituoşi. I-a premiat şi pe câştigătorii Olimpiadei Naţionale de Matematică
@ Guvernul dă zile libere pe bandă. Şi 24 ianuarie va fi sărbătorit prin stat
acasă! @ Îngrijorările preşedintelui Băsescu sunt justificate: Transnistria ar fi
cerut oficial Moscovei alipirea la Federaţia Rusă! @ Tăriceanu crede cu “tărie”
că următorul preşedinte va fi din partea PSD. Deşi nu neapărat un pesedist…
@ Băsescu afirmă că România va susţine “până la capăt” integritatea teritorială
a Moldovei. Nu e prea clar cum, România fiind în NATO, iar Moldova nu…
@ Nu i s-a mai auzit de mult glasul lui Albă ca Zăpada-Lăzăroiu: zice el că
Ponta va intra în istorie. Nu pentru performanţele guvernului său, ci ca gropar
al PSD! @ Radu Mazăre nu e singur în lupta sa cu DNA. Îl susţine fratele său,
senatorul Alexandru Mazăre, care s-a prezentat şi el la parchet pentru a da ex-
plicaţii în legătură cu vreo 80.000 de euro depuşi în contul său de antreprenorul
israelian care câştigase un contract cu primăria Constanţa @ Ministrul Niţă
are întâlniri în serie cu diplomaţi şi miniştri străini cu care explorează posibili-
tăţi de cooperare @ Parchetul Înaltei Curţi a început urmărirea penală în cazul
moşiei prezidenţiale de la Nana @ Un fost vicepreşedinte de la Restituirea Pro-
prietăţilor, Cătălin Dumitru, a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv
@ BEC a stabilit ordinea de pe buletinele de vot de la europarlamentare: prima
poziţie a revenit PDL-ului! @ Cele trei judecătoare de la Curtea de Apel care
l-au achitat pe Dinel Staicu în dosarul devalizării Băncii Internaţionale a Re-
ligiilor, pentru care fusese condamnat la 7 ani închisoare au fost trimise în jude-
cată. Se vorbeşte despre o mită de un milion încasată de cele trei împărţitoare
ale dreptăţii @ Pofta vine mâncând: după reducerea TVA la pâine, la 9%, pa-
tronatele din agricultură cer 5% pentru produsele din carne @ După ce Băsescu
s-a dat cu distrugătorul american, Ponta a ridicat ştacheta, îmbarcându-se într-
un avion de vânătoare F16. Aşteptăm următoarea mişcare a titularului de la
Cotroceni! @ Însărcinatul cu afaceri (americanii n-au catadixit nici până acum
să trimită un înlocuitor pentru Gitenstein) Douane Butcher ne asigură că Statele
Unite rămân ferm alături de România. Dacă  Doamne fereşte… @ Băsescu nu
se lasă şi-l trage din nou de urechi pe Putin, arătându-i obrazul: punerea în dis-
cuţie a frontierelor recunoscute internaţional este inadmisibilă! De ruşine,
n-ar fi exclus ca ţarul să renunţe la Crimeea… @ Ponta şi Isărescu ar fi ajuns
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la un compromis în cazul lui Gheţea: ca să nu-i dea despăgubiri de un milion
(euro!) îl vor mai menţine, un an, ca preşedinte al Consiliului de Supraveghere
al CEC. Un fel de şef al lui Enache Jiru @ Curtea Supremă a respins cererea
de punere în libertate a lui Dan Radu Ruşanu, arestat în urmă cu o lună şi jumă-
tate @ Nu scapă de justiţie nici preşedintele Colegiului Medicilor, Astărăstoaie,
care a fost trimis în judecată pentru conflict de interese @ Baconschi, cel
doborât de farmecul Elenei Udrea, crede că aceasta va fi candidatul la preşe-
dinţie al PMP. Ce e PMP? Un fel de partid cu care se joacă Băsescu în timpul
liber… @ RAPPS scoate la vânzare Palatul Primăverii. Ceauşescu se răsuceşte
în mormânt! @ Băsescu a mai respins o lege: cea a managementului instituţi-
ilor publice de cultură. Nu vrea ca pensionarii să poată rămâne în funcţii
@ “Victima” şantajului prezidenţial are şi ea probleme de logică gramaticală
(probabil sub influenţa condiţiei rurale a ultimului soţ): “Toate aceste atacuri
le-am simţit ca fiindu-mi îndreptate înspre mine” – zice Gabriela-Firea etc.,
când nu mai citeşte de pe prompter @ Considerând pericolul trecut, Ponta se
întoarce la palatul Victoria. A văzut de sus, din F16, că aliniamentele de apărare
ale preşedintelui pot fi străpunse cu armamentul din dotare: Parchetul General
al lui Niţu @ Antonescu consideră că există posibilităţi teoretice să nu can-
dideze la prezidenţiale. Nici nu mai vorbeşte de posibilităţile practice de a le
câştiga… @ Premierul crede că dosarul “Nana” va fi o lovitură din care preşe-
dintele nu-şi va mai reveni. Şi va face de bună voie ceea ce alţii s-au străduit
de două ori fără succes @ Curtea de Apel Alba a anulat  interdicţiile care-i fu-
seseră impuse comisarului Berbeceanu, cel “dat în gât” de şeful DNA de la
judeţ pentru că nu-i promovase un amic poliţist @ 13 judeţe sunt vizate de
codul galben de inundaţii pentru râuri @ 1600 de poliţişti de la Rutieră au fost
luaţi de lângă familie ca să vegheze şoselele de Paşti @ Parchetul General a
suspendat cercetările în dosarul de şantaj al preşedintelui. Din motive de imu-
nitate! @ În sfârşit, Duicu a fost suspendat de la conducerea CJ Mehedinţi.
Cel din cauza căruia şi-a mutat Ponta biroul la MApN @ Deputatul PSD,
Cătălin Rădulescu a fost trimis în judecată pentru dare de mită! De obicei, par-
lamentarii iau! @ MAE, mai activ ca oricând, anunţă organizarea a 190 de
secţii de votare pentru românii din străinătate care vor dori să-şi aleagă eu-
roparlamentarii @ În Dâmboviţa, ploile au făcut prăpăd: 15 persoane – între
care 7 copii – au fost salvaţi de pompieri @ Dacia este campioana Europei la
vânzări auto în 2014: preţul contează! @ Senatorii au luat o decizie istorică:
în fiecare oraş din ţară va exista o stradă cu numele “1 Decembrie 1918”
@ Guvernul ţine morţiş ca România să participe la Eurovision, chiar dacă acolo
se fac jocurile pe criterii de alianţe în care noi n-avem loc @ Secretarul de Stat
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pentru Culte, Victor Opaschi a transmis un mesaj de Paşte către toţi creştinii
@ Sorana Cârstea a dres ce-a stricat Simona Halep în grupa mondială a Fed
Cup. Simona a fost bătută de sârboaica Iovanovici, la ea acasă @ Stelian
Tănase a făcut infarct! Cu TVR-ul nu e de joacă! 

Săptămâna 17 
(21 – 27 aprilie)

@ Suntem mai breji decât media europeană: dacă cetăţenii UE nu fac
sport în proporţie de 59%, noi românii înregistrăm un procent de 60%! @ 7
milioane de români au însă, conturi pe Facebook. În frunte cu principalii oa-
menii politici care au găsit metoda cea mai facilă să-şi facă reclamă @ Unde
dai şi unde crapă: acciza la combustibil a scumpit pâinea! @ Dezastrul de
Paşte: patru morţi şi 86 de localităţi afectate de viituri @ Situaţia cea mai dra-
matică s-a înregistrat în judeţul lui Dragnea, Teleorman. Acesta a lăsat baltă
cozonacul şi ouăle roşii şi s-a repezit să vadă cu ochii lui ce-au făcut ploile şi
administraţia sa @ Sfintele Paşte nu l-au scutit pe vicepremier de criticile con-
cetăţenilor care l-au acuzat că nu s-a făcut nimic de la ultimele inundaţii pentru
ca efectele să nu se repete @ Dragnea a studiat cu cei de la Apele Române
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posibilitatea de a se sparge nişte diguri ca să se… scurgă apa! @ Barajul de la
Paltinu, din Prahova, s-a umplut mai să dea pe dinafară. S-a decis evacuarea
controlată a apei @ Vârful maxim de viitură pe râul Vedea s-a înregistrat luni
dimineaţă. Şi a continuat toată ziua @ De la Centrul de Comandă de la MAI,
Ponta a anunţat că marţi va merge şi el în Teleorman, să vadă ce şi cum.
@ S-auzi şi să nu crezi: a crescut totalul veniturilor bugetare în trimestrul I din
2014! O depăşire cu 2,33% a încasărilor din aceeaşi perioadă a lui 2013.
ANAF-ul să trăiască! @ În 2013, Dacia a vândut doar în România peste 25.000
de maşini! Ca în vremurile în care n-avea concurenţă! @ Aşa cum a promis,
Ponta s-a dus şi el în Teleorman să vadă cu ochii lui dezastrul din judeţul păs-
torit de Dragnea. A văzut şi că din tot ce s-a promis de-a lungul anilor şi inun-
daţiilor nu s-a făcut mai nimic. Digurile care s-au mai înălţat ţin acum apa peste
satele inundate! @ Ofticaţi că Mazăre le-a scăpat printre degete de arest,
procurorii DNA s-au pus pe capul colaboratorilor acestuia, pe la care fac de
zor percheziţii. @ Stimulaţi de minivacanţa de Paşte, senatorii au decis să-şi
acorde încă una mai consistentă: o lună pentru a face campanie europarlamen-
tară! Se cheamă că vor lucra în teritoriu! @ Băiat finuţ, cum îl ştim, Valeriu
Zgonea a făcut apel la parlamentari ca în campania electorală să vorbească fru-
mos unii cu/despre alţii şi să nu se jignească! @ Inundaţiile se mută din Tele-
orman în Giurgiu: cod galben în trei judeţe din zonă. @ Probleme sunt şi la
compania de asigurări Exim România. Guvernul a sesizat Parchetul referitor
la aspectele stupefiante constatate de Corpul de Control la banca de stat ai cărei
şefi îşi decontează cu naturaleţe sejururi private în străinătate, mese la restau-
rante scumpe şi bijuterii. Despre faptul că aceştia nici măcar nu aveau studiile
necesare, nici nu ar mai trebui să vorbim.@ Lovitură dură pentru proaspătul
partid Mişcarea Populară: unul dintre oamenii săi cu greutate (la propriu),
Florin Popescu, fost şef al CJ Dîmboviţa, a fost încolţit de către DNA pentru
o mită de 20 de ... tone de carne de pui, primită în campania electorală. Demn,
ca să nu cauzeze partidului, omul s-a retras din conducerea PMP şi din lista de
europarlamentari (unde, oricum, nu avea nicio şansă...) @ Zi grea pentru fos-
tele puteri: şi Stelian Fuia, fostul ministru al Agriculturii în guvenul-fantomă
Ungureanu, este urmărit penal pentru abuz în serviciu. @ Noul şef baltic al
PROTV se leapădă, pe rând, de oamenii lui Sârbu. I-a trimis acasă şi pe cei
doi jurnalişti de la Gândul şi Ziarul Financiar, care colaborau la “După 20 de
ani”. @ Se pare că şi zilele Andreei Esca sunt numărate, dacă nu renunţă la re-
vista “ONE” @ Adevărată magie: în timp ce ultimul recensământ ne arăta că
suntem mai puţini de 19 milioane, Autoritatea Alectorală Centrală are pe liste
peste 18 milioane de români cu drept de vot! Probabil că doar sugarii nu fi-
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gurează pe aceste liste. @ Un procuror din provincie a dat cu maşina peste un
poliţist de la Circulaţie care dirija traficul în Piaţa Unirii. @ Bomba zilei: Năs-
tase revine! Şi candidează pentru postul de senator lăsat liber de Voiculescu,
în sectorul lui Piedone! După 18 ani de la candidatura pentru Primăria Capi-
talei, pierdută în faţa lui Ciorbea, fostul tenisman Ilie Năstase revine în politică.
@ Hop şi Predoiu: au murit oameni! Ponta să aibă decenţa să-şi dea demisia!
@ “Nu aduceţi la Cotroceni un om dependent de baroni” - este strigătul
deznădăjduit al celui pe care l-a adus barza la Cotroceni @ A intrat în faliment
şi societatea care a deţinut expirata licenţă a OTV. Ultima speranţă a lui
Domnu’ Dan rămâne Parlamentul European, de unde va încerca cu siguranţă
să emită chiar şi fără licenţă @ Am trăit s-o auzim şi p-asta: Daniel Morar
s-ar încadra în portretul robot al viitorului preşedinte - zice Băsescu. Asta
ne-ar mai lipsi: după un preşedinte - jucător, un preşedinte - robot! @ An-
tonescu poate să doarmă liniştit: Guvernul a aprobat scutirea de impozit a profi-
tului reinvestit! @ L-a suspendarea comisiei, Ponta cugetă: Cazul Nana arată
un fenomen al retrocedărilor ilegale! Ba bine că nu. @ Fără să caute prea mult
( de fapt nu el) premierul a găsit 70 de taxe care pot fi scoase într-o singură zi
fără să sufere bugetul de stat. Ar suferi însă fel de fel de instituţii inutile care
din asta trăiesc. Bine! @ După căpşunari, ni se întorc şi fotbaliştii. Espanol
Barcelona nu mai vrea să-l ţină pe Torje, iar West Ham este dispusă să-l îm-
pumute pe Chiricheş la ... Steaua! @ ASF dă de veste că ştia mai demult despre
matrapazlâcurile de la CARE şi că a amendat deja compania cu 190.000 lei.
Un mizilic faţă de ce-a tocat Frâncu... @ “În puşcăriile româneşti este calvarul
morţii trăite pe viu!” -zice cu schepsis Mădălin Voicu, susţinător din umbră al
amnistiei. @  Tender nu renunţă la proiectul său aerian, pe care l-a întârziat
criza din 2008. Are acum 2 avioane - MD82 şi MD83 - cu care compania sa
Fly Romania face curse regulate spre nordul Italiei şi în Germania @ Plouă
zdravăn în Bucureşti şi Ilfov @ ANAF desfăşoară un proiect pilot de combatere
a muncii la negru. Deşi cel mai simplu lucru ar fi ca munca să fie taxată mai
suportabil pentru angajator @ Vlasov a găsit înţelegere la colegii prietenei sale
şi a fost eliberat din arest urmând a fi cercetat cu domiciliu obligatoriu. N-are
voie să iasă din casă nici măcar la cazinou! @ Complicele dispărutului Marta,
fostul şef de cabinet al lui Blejnar, Radu Nemeş, arestat în SUA, va fi extrădat
în România pentru a da seamă de milioanele furate. @ Madam Firea contestă
urmărirea penală a preşedintelui suspedată de Parchet. Şi cu comisia desfiin-
ţată, şi cu şantajul suspendat - este prea mult pentru ea. @ Veritabile pepiniere
de candidaţi la puşcărie, Consiliile Judeţene - acum cel de la Bihor - mai
furnizează un client Parchetului: Alexandru Kiss, vicepreşedinte, acuzat de
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luare de mită, abuz în serviciu şi spălare de bani. @ Dinu C Giurescu a devenit
vicepreşedinte al Academiei Române via Antena 3 @ Nouă judeţe din sudul
ţării rămân sub cod galben de ploi. @ Isărescu este liniştit: conflictul din
Ucraina nu ne supune la riscuri economice semnificative. Din fericire, guver-
nanţii au avut prevederea de a reduce la maxim relaţiile comerciale. Că de cele
politice... @ Slab de înger, Copos a făcut show la Tribunal, unde a plâns cu
sughiţuri rugând instanţa să-i dea odată verdictul ca să scape de stres. Nu i
s-a făcut pe plac nici de data aceasta, iar Dosarul Loteria a fost amânat @ Ul-
timul roman al lui Vosganian va fi prezentat la Vatican! @ Ca să se vadă mai
bine diferenţa, pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale s-au pus alături fotografii
cu Băsescu în apă până la genunchi şi cu Ponta plimbat cu bărcuţa de pom-
pieri... @ Piedone este hotărât să nu accepte publicitate electorală în alte locuri
decât cele stabilite de Primărie. Nici chiar pentru Năstase... @ Cei care se tem
de gazele de şist, pot dormi liniştiţi încă cinci ani! Ponta zice că exploatarea
nu va începe mai devreme... @  Ponta a vrut să dovedească faptul că e dus la
biserică participând la slujba de la mănăstirea Nucet din Dâmboviţa @ Simona
Halep a început să piardă în serie. La Stuttgart a fost eliminată în turul 2
@ Ruşanu a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi abuz în serviciu.
Mai repede decât credea şi el @ Comisarul pentru Energie, Oettinger ne dă o
veste surprinzătoare: parteneriatul UE cu Gazprom trebuie să continue! Noi
credeam că gata, ruşii sunt pe făraş! @ Elena Udrea îşi ia un răgaz până după
europarlamentare ca să decidă dacă candidează sau nu la preşedinţie. E o pre-
cauţie de înţeles… @ Cioacă a fost condamnat la doi ani închisoare cu sus-
pendare! Nu, nu pentru uciderea Elodiei, ci pentru că i-a spart parola la
calculator şi a dat de mesajele amantului… @ Domiciliile medicilor de la Spi-
talul de Arşi vizitate de procurori s-au dovedit a fi veritabile bănci, în care aceş-
tia au “depus” sume spectaculoase de bani făcuţi din operaţiuni estetice ilegale
@ Teodorovici e atât de bucuros că pentru IMM vor fi alocate peste trei mili-
arde de euro în perioada 2014-2020, încât ai zice că au şi fost accesaţi. Mai e
însă drum lung… @ De când nu mai e şef la Senat, Antonescu are timp să ob-
serve ce se mai întâmplă pe acolo. Ultima sa constatare e că Tăriceanu face
exact ce-i zice Sârbu. Poate că-i zice de bine, nu? @ Ponta a luat o decizie ca-
pitală: nu candidează la preşedinţie fără sprijin conservator! Soarta lui e în
mâinile lui Daniel Constantin! @ Cel care tocmai fost reales preşedinte al celui
mai spectaculos partid – deşi n-a participat niciodată la alegeri, a fost mai
mereu în parlament! @ Antonescu o ţine pe-a lui: dacă liberalii nu iau 20% la
parlamentare, el îşi depune mandatul! Speriaţi, membrii partidului nu ştiu ce
să mai facă pentru a realiza scorul necesar păstrării sale la cârma formaţiunii
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@ Ponta însă nu-şi dă demisia dacă nu obţine 35%, cum şi-au “asumat” so-
cial-democraţii. El merge mai departe @ Băsescu a descoperit acum care a fost
mobilul protestelor din Piaţa Universităţii care au dus până la urmă la căderea
guvernelor sale: sistemul mafiot din sănătate! Cei care au dorit ca Legea
Sănătăţii să nu fie aprobată, pentru ca mafioţii să-şi facă de cap prin spitale!
@ Se pare că din cele 300.000 de semnături de pe petiţia PMP, vreo 70.000
sunt inventate – cel puţin aşa afirmă specialiştii de la PSD. Elena Udrea e re-
voltată şi-i face plângere penală lui Ponta. Să vadă şi el cum e… @ Băsescu
susţine reducerea CAS (pe care nu a susţinut-o şi în timpul guvernelor Boc şi
Ungureanu). Acum consideră orice ar putea să-i facă în necaz lui Ponta.  

Săptămâna 18
(28 aprilie – 04 mai)

@ Ponta a sărbătorit pe Facebook împlinirea a doi ani de la istorica
prăbuşire prin moţiune de cenzură a guvernului Ungureanu. O victorie pe care
nu o va considera completă decât pe 22 decembrie când va ieşi din scenă şi
“coabitantul”… @ Înalta Curte de Justiţie a reuşit performanţa de a publica
motivarea sentinţei prin care Becali şi Babiuc au fost trimişi în puşcărie în
urma schimbului de terenuri. Între timp, Babiuc a şi ieşit din închisoare, aflând

Atenţ ie� la�maidanezi

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��09.03.2015��12:31��Page�86



şaptezile / 87

în libertate că decizia a fost luată cu o majoritate subţire, doi din cei cinci
judecători considerând că procurorii nu au probat acuzaţiile. Culmea este că
întârzierea de aproape un an cu care a fost publicată motivarea se datorează
tocmai şefei ICCJ, Livia Stanciu, care a încălcat prevederea ce obliga comple-
tul să o publice în 30 de zile!!! @ Cangrena din sistemul de sănătate a ieşit la
iveală cu prilejul arestării medicilor de la Spitalul de Arşi care făceau operaţii
estetice în spital, băgând în buzunare sute de mii de euro @ Noroc cu tensiunile
din Ucraina: ministerul Apărării primeşte încă 0,2% de la Buget, ca să-şi mai
cârpească găurile, cu toate că nimeni nu se aşteaptă să fim implicaţi în operaţii
militare @ După cum merg încasările de taxe şi impozite, Ponta este optimist
că se va putea reduce CAS-ul la angajator cu 5% @ Procurorii nu sunt mulţu-
miţi de cât va sta Năstase la puşcărie şi cer o suplimentare de încă un an, başca
o interdicţie de cinci ani de a deţine funcţii publice. Primul gând al fostului
premier a fost să renunţe la cetăţenia română… @ Comisia Juridică a Camerei
Deputaţilor a decis că Florin Popescu nu trebuie să fie arestat pentru mită în
carne de pui. (“Vă dau cuvântul meu de onoare că n-am mâncat nici o aripă de
pui!” – a jurat el în faţa colegilor) @ Ponta îl linişteşte pe Antonescu: să stea
calm, că nu-l va regreta pe Băsescu. Poate el… @ Monica Macovei îşi face
campanie electorală îmbarcându-i în avion pe moldovenii care nu mai au
nevoie de vize @ CNADNR-ul a învăţat lecţia de anul trecut şi a suspendat
taxarea la podul peste Dunăre de la Feteşti. A fost mai simplu decât să găsească
o modalitate de fluidizare… @ Încă ofticat de ce i s-a întâmplat acum doi ani,
Ungureanu îl atacă pe Ponta: Dumneavoastră guvernaţi doar ca să vă salvaţi
baronii! @ Gigi Becali a respirat aerul libertăţii (parţiale!) în prima sa zi de
“muncă” la baza sportivă a lui Hagi de la Constanţa. Acolo i s-a amenajat un
birou unde să-şi primească admiratorii. Ce, v-aţi închipuit că va da la sapă?
@ Deputatul conservator Gheorghe Coman, care cerea drept mită whisky
“Jiva” (Chivas) a fost condamnat la un an cu executare @ Automobilele de
lux ale lui Vlasov (un Rolls Royce şi un Cadillac) au fost scoase la vânzare de
către noua conducere a Camerei de Comerţ care speră să mai recupereze câte
ceva din pagubele imense pe care le-a provocat grandomania interlopului din
Iaşi @ Datorită faptului că premierul a întârziat la o reuniune economică găz-
duită de World Trade Center, reprezentanta gazdelor a comis-o: “O să fac eu
pe comedianul până vine dl Ponta!” Cum adică? @ Ponta a făcut o vizită de
protocol la Chişinău pentru a marca eliminarea vizelor. Dar nu s-a suit în avion,
alături de primii călători, ca Macovei @ Consiliul General n-a aprobat proiectul
de 100 de kilometri de pistă de bibiclete pe care intenţiona s-o facă Oprescu
@ Vizita de luni seară de la Patriarhie a rămas învăluită în mister. Ponta n-a

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��09.03.2015��12:31��Page�87



88 /  AMOS News

dat relaţii, după cum n-a dat nici Mugur Isărescu. S-a vorbit, cu siguranţă, des-
pre catedrală, dar subiectul principal ar fi fost… iertarea păcatelor! @ Ca fost
procuror, care se mai pricepe la ale Justiţiei, Ponta nu înţelege cum e posibil
ca la “foarte multe” luni de la condamnarea lui Năstase să nu fie redactată mo-
tivarea. Oricum, nu s-a atins recordul de un an de la condamnarea lui Becali şi
Babiuc, record semnat chiar de preşedinta Livia Stanciu @ “Dorinţa de îm-
bogăţire a lui Gigi Becali n-a întâmpinat nici o rezistenţă din partea reprezen-
tanţilor instituţiilor statului!” – este motivarea sentinţei care l-a trimis pe Becali
la puşcărie. Este o noutate absolută, “dorinţa de îmbogăţire” nefigurând printre
faptele pedepsite de Codul Penal. La fel ca şi “telepatia” lui Voiculescu…
@ Fondatorul conservator este, cu siguranţă, ghinionist: înaintea termenelor,
procurorii arestează judecătorii din dosar! @ După Ioana Dinu a fost rândul
lui Stan Mustaţă să fie “umflat” chiar în ziua în care urma să se pronunţe soluţia
în dosarul ICA. Voiculescu suspectează că la DNA s-ar fi format o grupare
teroristă organizată @ Tot despre terorism, dar cel economic, vorbeşte şi
Andreea Paul referindu-se la acţiunile guvernului Ponta @ Suntem printre cei
mai buni din lume la furturile de la bancomate prin skimming. Alături de
vecinii  bulgari @ Un sondaj CSCI îl creditează pe Ponta cu 40% din voturile
pentru prezidenţiale @ S-a pus sechestru pe averea lui Florin Popescu, parla-
mentarul cu mita în tone de carne de pui @ CSM-ul a avizat cererea de arestare
a judecătorului Mustaţă. Procesul lui Voiculescu se amână din nou @ Ca şi de-
cizia comisiei juridice de la Senat, în cazul senatorului Isăilă, acuzat de trafic
de influenţă şi instigare la fals @ Prima zi de muncă a lui Gigi Becali la Aca-
demia de Fotbal a lui Hagi s-a consumat fără ca deţinutul cu acelaşi nume să
pună mâna pe ceva. A stat la cafele cu şefii, în timp ce colegii de penitenciar
dădeau la sapă şi la mătură. Situaţie pe care gardienii însoţitori au privit-o cu
multă îngăduinţă @ Mai mulţi lideri politici au fost din nou convocaţi de am-
basada Statelor Unite pentru un instructaj efectuat de asistentul adjunct al se-
cretarului de stat adjunct al Statelor Unite. Probabil că tot în legătură cu
Ucraina. Ponta era la Chişinău, aşa că a trimis-o pe Corina Creţu să ia notiţe
@ Noul ministru delegat pentru IMM-uri, Florin Jianu, este implicat în reţeaua
Păvăleanu, prin nişte afaceri suspecte derulate de o firmă de-a sa @ Ca să nu
mai fie luat pe nepregătite, CNADNR a alocat de pe acum 40 de milioane de
euro pentru achiziţionarea de utilaje de deszăpezire @ Într-o casă proprietatea
lui Viorel Lis, închiriată, a fost depistat un bordel ilegal, bineînţeles @ Băsescu
a adresat un mesaj pozitiv investitorilor de la DRW Automotive, care au inau-
gurat un obiectiv de producţie la Roman: să aibă încredere în România! @ Cel
mai mult s-a bucurat Ponta: a spus investitorilor adevărul despre cum guvernăm
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noi ţara! Îi mulţumim! @ Dacă nu mai sunt ocupaţi cu guvernarea, liberalii îşi
dedică timpul moţiunilor de cenzură. Tocmai au finalizat textul uneia pe care
vor să o propună “colegilor” din opozitie @ Comisarul Lucian Diniţă, şeful
Poliţiei Rutiere, a fost găsit ţap ispăşitor pentru poliţistul care conducea coloane
oficiale fără carnet. A fost retrogradat ca adjunct al şefului Brigăzii Rutiere a
Capitalei @ Steaua va juca două etape fără spectatori şi va plăti o amendă de
60.000 de lei din cauza incidentelor provocate de suporterii săi la meciul cu
FC Braşov @ Nimic nu este mai bine primit de români decât pomenile sau
chilipirurile. De 1 Mai s-a putut călători gratis cu vaporaşul în Herăstrău şi cu
autocarele turistice cu etaj. A fost coadă @ Cristian Diaconescu, fost candidat
la preşedinţia PSD şi preşedinte de onoare al UNPR a fost eliberat din funcţia
de consilier prezidenţial. Gurile rele şoptesc că va fi lansat în cursa prezi-
denţială din partea PMP, ca să nu fie supusă Elena Udrea unui eşec din start
@ La exerciţiile tactice ale NATO care se vor desfăşura în sudul ţării vor par-
ticipa alături de militari străini, 300 de soldaţi români, blindate şi tancuri. Ruşii
o vor cam băga pe mânecă @ Preşedintele a avut o revelaţie care-i va lăsa pe
mulţi cu gura căscată: “Regimul Băsescu înseamnă o justiţie care a început să
funcţioneze”. Culmea e că funcţionează doar de un an din cei 10 ai regimului
@ Senzaţie: de 1 Mai, Elena Udrea a sărit cu paraşuta! Din fericire, aceasta
s-a deschis! Norocul ei, mai ales că ţinea şi un instructor în spinare @ De Ziua
Muncii, Ponta a sărbătorit prin muncă făcând o vizită de lucru pe litoral. L-a
asigurat pe Mazăre că autoritatea locală va primi şi ea o parte din acţiunile Por-
tului Constanţa - o veche dorinţă a primarului, care numai încape doar pe pro-
menada din Mamaia cu parăzile sale @ Avioanele de vânătoare canadiene F16
despre care jurnaliştii de peste ocean se mirau că mai zboară sunt în drum spre
România, unde se vor întâlni cu relicvele noastre @ Curtea Constituţională a
constatat ce era evident şi ar fi trebuit să le sară în ochi celor care l-au propus
şi avizat: că Victor Ciorbea nu îndeplinea condiţiile necesare pentru a face parte
din conducerea ASF. Norocul lui că, între timp şi-a găsit alt job, ca Avocat al
Poporului @ Ziua de 1 Mai a adus cu ea o gamă variată de condiţii meteo. De
la ruperi de nori, grindină, vijelii până la soare şi căldură. Unii au avut noroc,
alţii nu... @ Predoiu spune că transferul cu titlul gratuit a 13 la sută din activele
Portului Constanţa către Mazăre&Comp. este ilegal. Ponta răspunde: Cine e
Predoiu? @ Mesaj îngrijorător dat de Băsescu întregii naţiuni: cei care fură să
nu stea liniştiţi! Şi ce să facă, dacă altceva nu ştiu? @ Blaga îl ciupeşte pe
fostul său şef: Băsescu fără PDL nu ar fi devenit ceea ce este din punct de
vedere politic! Vechea dilemă: ce a fost mai întâi, oul sau găina? @ Cu grămada
de nerealizări în spinare, Şova încearcă să dreagă busuiocul: vom da ordinul
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de începere a lucrărilor pe autostrada Sebeş-Turda! Cum şi cu ce bani?
@ Preşedintele îşi petrece, ca de obicei, minivacanţa de 1 Mai pe litoral. La
Neptun. Şi la Cireşica... @ Ponta se vede ţintă într-un război psihologic în care
Băsescu atacă cu... paraşuta! Desantul Elenei Udrea a produs panică în tabăra
usedistă! @ Cod galben de vijelii în alte opt judeţe @ Băsescu a câştigat pro-
cesul pe care i l-a intentat Voiculescu pentru o declaraţie făcută în 2012 în care
susţinea că liderul conservator ar fi declarat că trebuie controlată justiţia. S-a
întâmplat la tribunal şi Voiculescu poate să facă recurs @ Executivul a decis
ca metroul să treacă în subordinea Primăriei Capitalei. Pisica moartă a reven-
dicărilor lui Rădoi e aruncată în curtea lui Oprescu @ Ca să dovedească cât
este de echidistant, preşedintele s-a fotografiat cu un tricou de campanie al
PMP. Ponta nu comentează! @ Odată ieşit din alianţa cu PSD, Antonescu vrea
să intre într-o alta, anti-PSD! @ Femeile din PMP, susţinătoare ale Elenei
Udrea, l-au reclamat pe Ponta la Consiliul pentru Discriminare pentru bancurile
făcute în legătură cu paraşutarea liderei Mişcării Populare. Care e discrimi-
narea? Între femeile care sar cu paraşuta şi cele care sar calul? @ A fost şi Ziua
Libertăţii Presei. Trebuie să recunoaştem că presa din România are destulă li-
bertate. Bani nu prea are… @ S-a sărbătorit şi Ziua Naţională a Mediatorului
– ştiţi despre cine este vorba, băieţii ăia care-ţi iau nişte bani înainte de a merge
la judecată, pe motiv că te-ar putea împăca… @ În Mehedinţi – cod roşu.
Viiturile au lăsat mulţi oameni fără case şi agoniseală… @ Ajuns în puşcărie,
Fenechiu a decoperit ceea ce se ştia foarte bine: că penitenciarele sunt pline
de nevinovaţi. E şi el unul dintre aceştia @ Va continua să plouă până luni
seară… @ Cu perspicacitatea-i cunoscută, Băsescu distinge semnele care pot
identifica un început de război civil în Ucraina. Noi nici nu ne-am dat seama…
@ Cinstit, ca întotdeauna, preşedintele nu-şi ascunde preferinţele: va vota Miş-
carea Populară! Cu tot cu Udrea! @ Dezamăgit de precedenta, Antonescu e
ferm: PNL nu mai face alianţe electorale! Se concentrează pe obiective şi
proiecte @ Fenomenele meteo extreme s-au abătut asupra Capitalei. În unele
zone s-a aşternut un strat gros de grindină, pasaje au fost inundate şi copaci au
fost doborâţi de vânt @ Dezvăluire de ultimă oră a lui Ponta: printre comunele
care au primit de la Elena Udrea fonduri pentru amenajarea de… parcuri se
numără şi Nana! @ Liberalul Ovidiu Silaghi, cel care-şi bruia telefonul când
negocia şpaga de la Nelu Iordache, este pe cale să intre în PSD, cu tot cu dosar,
şi să candideze la alegerile parţiale pentru parlamentul naţional, după un stagiu
la cel european.  
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Săptămâna 19
(5 – 11 mai)

@ Luni s-a făcut bilanţul dezastrului provocat de ultimele răbufniri
ale vremii de duminică. Pagube enorme, mai ales în agricultură şi în infrastruc-
tură. Au început să apară până şi tornadele @ Un altfel de bilanţ: cel al “festi-
valului burţii” derulat în minivacanţă. Vajnici luptători pe acest tărâm,
românaşii noştri au îngurgitat 30 milioane mititei, “spălaţi” cu 250.000 hec-
tolitri de bere @ Cu toată vremea rea, oamenii au profitat de cele câteva zile
libere şi s-au dus la munte şi la mare @ Un singur capitol n-a fost estimat de
specialişti: cât “praf” s-a tras pe nas la petrecerile de pe litoral @ Băsescu este
optimist: armata română este una dintre cele mai bine instruite armate din
regiune! Cât e de dotată – n-ar trebui să mai vorbim… @ Supărată că n-a putut
să cuvânteze la Sâmbra Oilor din Ţara Oaşului, Andreea Paul acuză PSD-ul
de totalitarism! @ Preşedintele face planuri de viitor: îi promite lui Ponta că
în 2016 va fi scos de la guvernare de către Mişcarea Populară. Până atunci îl
mai lasă… @ După părerea lui Ponta dacă se va întâmpla un astfel de lucru,
Băsescu va asista din… puşcărie, unde va ajunge din cauza dosarului “Nana”
@ Nici n-a dat bine firul ierbii, iar căpuşele îşi fac datoria: doar în minivacanţă

Energie�al ternat ivă
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au ajuns în spital 132 de oameni înţepaţi… @ Înalta Curte a respins contestaţia
lui Năstase privind întârzierea cu care a fost redactată motivarea condamnării
sale. Justiţia e stat în stat: ea poate să nu respecte legea, fără a da cuiva so-
coteală! @ Fosta consilieră prezidenţială, Adriana Săftoiu, fostă liberală, acum
pedelistă, candidează pentru unul dintre locurile vacante din Senat @ Re-
vizuirea Constituţiei se amână spre finalul lui 2015. Oricum, nu mai contează,
dacă Băsescu iese din scenă @ Liber la nunţi, botezuri şi cumetrii în Palatul
Parlamentului - este ceea ce vor să facă administratorii Casei Poporului.
Chestiunea este încă în discuţie… @ În motivarea reţinerii judecătorului Stan
Mustaţă se arată că omul avea stagii serioase în luarea şpăgii şi că el era cel
care făcea oferte celor interesaţi @ Între Evidenţa Populaţiei şi INS-ul care a
făcut recensământul este o diferenţă de 2 milioane de persoane cu drept de
vot!!! @ Adrian Duicu, cel despre care se spune că făcea trafic de influenţă
din cabinetul premierului, va rămâne în arest – a decis instanţa @ Mitrea a
găsit vinovatul pentru problemele pe care le are cu justiţia: Năstase! Datorită
lui l-ar fi abordat pe Sergiu Sechelariu să construiască casa mamei sale!
@ Deputaţii au respins introducerea pe ordinea de zi a Legii Amnistierii. Este
vorba de introducere în scopul respingerii! @ Blaga este de părere că unificarea
Dreptei se va face fără persoane providenţiale. Adică fără Băsescu… @ Ponta
combate cu tărie alegaţiile legate de o eventuală chemare sub drapel a re-
zerviştilor. Nici vorbă de vreun război în care să fim implicaţi @ Sătenii de la
Săcădat – o localitate de lângă Avrig - sunt pasibili de a fi cercetaţi şi judecaţi
pentru că au hotărât să-şi repare singuri drumul deteriorat de transporturi grele!
Aşa e legea, care nu zice nimic despre obligaţiile administratorilor drumului
@ Ponta a decis să suspende campania electorală europarlamentară pe perioada
intervenţiilor în situaţiile de urgenţă create de fenomenele meteo. El a cerut,
în acelaşi timp, Curţii Constituţionale să spună clar dacă preşedintele poate să
facă campanile pentru un anumit partid. Ştiţi dvs. care… @ Judecătorul Stan
Mustaţă este cel care i-ar fi trimis vorbă lui Voiculescu, că-l poate scăpa de
puşcărie, contra unei “contribuţii”… @ „Am participat la o activitate pe plajă!”
– declară preşedintele referitor la episodul reclamat de Ponta la Curtea Con-
stituţională. Evident, Constituţia nu interzice participarea la activităţi de plajă
– fie ele şi în tricou PMP! @ Dan Diaconescu îşi mai încearcă odată norocul:
după ce a pierdut în faţa lui Ponta, vrea să câştige acum în alegerile parţiale,
candidând într-un colegiu din Satu Mare, unde speră să ia voturile maghiarilor
@ Vadim are din nou informaţii confidenţiale de la prietenii săi foşti securişti:
Gabriel Oprea ar fi fost, în mare secret, de două ori la Cotroceni. Nu ştie de
ce, dar bănuieşte… @ Declaraţia de… dragoste politică a preşedintelui a
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emoţionat-o pe Elena Udrea. “Mă onorează!” – a declarat aceasta despre votul
prezidenţial @ Preşedintele CCR, Augustin Zegrean, îl apără pe Băsescu:
“Dreptul la opinie nu poţi să i-l iei nimănui!” Cu atât mai puţin preşedintelui
Băsescu. Ce-ar mai fi acesta fără dreptul la opinie? @ Denunţătorul directorului
de la AntenaGroup, Ioan Bendei, este urmărit penal pentru inducerea în eroare
a anchetatorilor. I-a pus pe o pistă greşită… @ Curtea Constituţională va dis-
cuta implicarea preşedintelui în campania electorală pe 21 mai. Până atunci
acesta are liber să se pozeze cu ce tricouri vrea! @ Alţi 6 medici de la Spitalul
de Arşi au fost reţinuţi în dosarul “Silicoanelor”. Sunt acum 9 în arest. Doamne
fereşte de vreo catastrofă care să necesite intervenţii la spitalul care nu mai are
medici liberi… @ Bancherii, în frunte cu Isărescu, sunt nemulţumiţi de decizia
Curţii Europene de Justiţie care a dat câştig de cauză reclamantului maghiar
care a făcut împrumut în franci elveţieni. E de aşteptat un val de acţiuni indi-
viduale. Guvernatorul îi compătimeşte pe cei care au apucat să plătească…
@ Pentru performanţa de a rata calificarea la Mondiale, şefii din FRF şi-au
trântit nişte prime babane, de 36.000 euro. Au făcut, adică, ce-ar fi făcut şi
Naşu’Sandu @ O româncă, plecată de două luni în Italia a fost găsită răstignită
într-o margine a Florenţei, într-un loc frecventat de prostituate şi drogaţi @ În
marea sa bunăvoinţă, Guvernul a aprobat ca părinţii care au copii şcolari să
primească o zi liberă la începerea şcolii @ Guvernul a dat liber la construcţii
pe litoral, în sezon. Turiştii vor avea partea de o distracţie în plus: să asiste în
direct la chiulul constructorilor @ Băsescu a mai făcut un pachet de declaraţii
senzaţionale la B1TV în care a vorbit, bineînţeles despre Victor Viorel
@ Tăriceanu cere un congres PNL, după europarlamentare, care să hotărască
refacerea USL. Evident, fără Antonescu care, bineînţeles, îşi va da demisia
după aflarea rezultatelor @ Mic întreprinzător la el, la Drăgăşani, Mugur
Isărescu a ajuns la concluzia că e foarte greu să faci afaceri în România. Din
cauza taxelor şi impozitelor! @ La nivelul Executivului s-a luat decizia ca în
Văcăreşti să se amenajeze un parc ecologic, după model englezesc. Va fi gata
în trei ani @ Dinu C. Giurescu şi-a dat demisia din Parlament şi din PC, în
urma alegerii sale ca vicepreşedinte al Academiei Române. Ca să nu ajungă
într-o situaţie de incompatibilitate. Ca alţii @ Băsescu a renunţat să mai spună
naţiei cine să fie viitorul preşedinte. Insistă asupra cui nu trebuie să fie! Dacă
v-aţi gândit la Ponta, aţi ghicit! @ Guvernul a stabilit data ţintă pentru trecerea
la euro: 1 ianuarie 2019! Să vezi atunci cât o să mai fie paritatea! @ NATO
are în vedere o prezenţă permanentă în Europa de Est. De unde, până nu de-
mult, era să nu mai stea deloc prin părţile astea. Noroc cu maidanul de la Kiev
@ În marea sa grijă faţă de binele public, Executivul intenţionează să extindă
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baza de calcul CAS pentru toate veniturile persoanelor cu activităţi indepen-
dente. Mai scoate un ban de cheltuit aiurea @ Minune mare! Luni nu s-a în-
registrat nici un accident de circulaţie mortal! @ Băsescu l-a reclamat şi el pe
Ponta la CCR, pentru că a refuzat să contrasemneze decretele de decorare pen-
tru dragii săi Patapievici şi Mihăeş. Premierul zice că primul a gestionat greşit
banii ICR-ului, iar al doilea ar fi un “fascist bătrân!” @ Dacă pe Ponta l-a luat
gura pe dinainte afirmând că s-ar putea ca Băsescu să fie suspendat din nou,
Cătălin Ivan restabileşte echilibrul: nici vorbă de o nouă suspendare! @ Libe-
ralii n-au băgat de seamă iuţeala de mână a PSD-ului care a înregistrat logo-ul
USL pe numele său. Este, adică, apropitar şi poate să-l folosească cum vrea!
@ Pedeliştii au decis să susţină moţiunea de cenzură a liberalilor @ Isărescu
ne dă o veste bună: în 2014 vom achita aproape integral împrumutul din 2009
de la FMI. După aia vom face altul @ Angajaţii de la Craiova au fost chemaţi
cu trei zile înainte de încheierea concediului forţat, pentru că uzina tocmai a
primit o comandă de 900 B-Max-uri @ Iar au fost revocaţi din funcţie membrii
CA de la TAROM. Cu sau fără ei, compania continuă să fie în aer! @ Incredi-
bil: un fost prefect de Galaţi a comandat o crimă împotriva unui martor dintr-
un proces de-al său! @ Judecătorul din Piteşti care s-a încăierat cu poliţiştii şi
a adormit în timpul participării la emisiunea Master Chef a fost suspendat din
funcţie. Personajul – cu grave probleme comportamentale – împărţea dreptate
în stilul lui… @ La Câmpia Turzii au aterizat şase avioane de luptă americane
CF-18 HORNET @ Ionuţ Negoiţă s-a săturat să tot aştepte ca fotbalul să-i
aducă nişte bani de care are mare nevoie. Aşa că se preface supărat pe galerie
şi declară că vrea să vândă echipa Dinamo. Nu prea se găsesc însă cumpărători
pentru produse expirate @ Cezar Ouatu s-a înscris în PSD. Cum cine e Ouatu?
Băiatul ăla cu voce de suprană care ne-a făcut de baftă anul trecut la Eurovi-
sion… @ Pe măsură ce Băsescu insistă să-şi recompenseze credincioşii cu nis-
cai decoraţii, Ponta se împotriveşte: nu vrea să semneze nici decretul lui Marcel
Opriş de la STS @ Cârcotaşii îi contestă Elenei Udrea performanţa: a demon-
strat că poate să stea în braţele cuiva, nu să sară cu paraşuta! Ceea ce e cam
adevărat… @ După un an şi jumătate de detenţie, Nelu Iordache a fost…elibe-
rat: a fost plasat în arest la domiciliu @ Veritabil eveniment cultural - poate
cea mai importantă expoziţie de artă plastică a anului – salonul internaţional
“Temeiuri”, organizat la Sala Brâncuşi a Palatului Parlamentului cu tema “Ar-
borele Vieţii” a reunit un număr record de lucrări de calitate semnate de im-
portanţi artişti ai momentului, care au încercat să ilustreze în manieră proprie
unul dintre cele mai profunde simboluri ale masoneriei @ Se redeschide Piaţa
Drumul Taberei, închisă din cauza lucrărilor la Metrou @ Om care a văzut
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multe la viaţa lui, Antonescu a rămas şocat când prietenul său (fost) Ponta l-a
ameninţat cu puşcăria pe Scutaru. N-a fost în stare să reacţioneze şi abia acum
şi-a revenit @ Procurorii au reacţionat prompt la agresarea unei femei de către
gărzile Elenei Udrea, la o întâlnire neprietenească de la Nana @ Fiscul s-a pus
pe capul brutarilor care profită cu neruşinare de TVA-ul redus şi continuă să
facă evaziune fiscală. Au fost alcătuite opt dosare de urmărire penală @ Cum
motivează Ponta refuzul de a contrasemna decorarea lui Opriş de la STS: de-
coraţiile sunt pentru servicii aduse statului, nu şefilor de stat! @ Contrabanda
cu ţigări continuă să crească! E normal: de aici se fac bani negri pentru cam-
paniile electorale! @ Culmea tupeului: PMP condamnă… agresiunea de la în-
trunirea de la Nana a Elenei Udrea! @ La Dacia s-au produs până acum 5
milioane vehicule. Frumoasă performanţă! @ Adrian Năstase rămâne cu
pedeapsa de 4 ani de închisoare! E posibil să iasă chiar în vara asta…
@ Poliţista care şi-a înjunghiat şeful care o viola în mod repetat a fost con-
damnată la trei ani şi jumătate cu executare. Deşi e gravidă…  @ Judecătorul
Stan Mustaţă a fost suspendat din magistratură. Deocamdată @ Un sondaj co-
mandat de cineva – nu se ştie cine – ar indica faptul că Mişcarea Populară de-
păşeşte PDL. Cât e de adevărat nu vom şti decât pe 25 mai @ Gică Popescu,
Mihai Stoica şi George Copos se califică la locul de muncă în profesia de tâm-
plar. În sfârşit, îşi vor putea câştiga existenţa din muncă cinstită @ Bomba de
seară de la Cotroceni detonată de preşedinte se referă la scandalul decoraţiilor
blocate de Victor Viorel @ Elena Udrea este îngrijorată: dacă PSD câştigă
alegerile, susţinerea Moldovei nu va mai fi la fel de puternică cum e acum…
@ Concluzie logică: Băsescu crede că incidentul de la Nana a fost provocat
de PSD! @ Corpul de Control al Guvernului a constatat că 80% dintre
terenurile de la Nana, pe care le-a cumpărat Băsescu, au fost retrocedate ilegal
@ Preşedintele s-a întâlnit cu mai mulţi ambasadori străini. Pe care vrea, proba-
bil, să-i decoreze @ Un veritabil zid de piepturi inteligente s-au ridicat îm-
potriva agresiunii la adresa lui Patapievici şi Mihăeş. Mai e puţin şi devin eroi.
Făcuţi de Ponta @ Electo-rata va fi pusă în aplicare în iunie şi va fi opţională
@ Seling şi Ovi au intrat în finala EUROVISION cu Miracle. După cum se
prezintă concurenţa, nu va fi nici un miracol... @ Băsescu nu avea nici o în-
doială că PMP va depăşi PDL în sondaje. Rămâne de văzut dacă va fi valabil
avansul şi la vot @ Asasinul prostituatei românce “crucificate” la Florenţa a
fost prins. Un instalator care folosea scotch furat de  nevastă-sa de la spitalul
din apropiere la care lucra @ Gigi Becali va primi o permisie de o zi, dar nu
va putea participa la petrecerea dată cu ocazia câştigării campionatului de către
Steaua. Echipei se pare că i-a mers mai bine fără el @ Ca să-i zăpăcească de
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tot pe călători, cei de la Metrou au schimbat denumirile staţiilor de Ziua
Europei @ Ponta neagă că l-ar fi rugat pe Băsescu să-i fie naş. Că s-a întâmplat
să-i cam fie, e altceva… @ Pe 4 iunie, ex-baronul de Gorj Mischie va fi liber.
Dar nu va mai avea banii CJ în vârful pixului său @ Cu flerul său de fost
procuror comunist, Monica Macovei a descoperit vinovaţii pentru neintrarea
României în Schengen în 2012: Ponta, Antonescu şi Voiculescu. Până în 2012
n-a fost nimeni vinovat @ Ponta e de părere că e o prostie să-i faci pe medici
funcţionari publici. Aceştia trebuie să aibă dreptul să obţină şi alte venituri, nu
neapărat din şpagă @ Week-end agitat. Unul dintre subiecte – refuzul României
de a accepta survolul avionului în care se afla vicepremierul rus Rogozin, în
drum spre şi de la Chişinău @ Obrăznicia românească – tratată de slugărnicie
faţă de americani, a primit o replică arogantă: data viitoare o să zbor cu un
bombardier TU 160, spune el mai mult sau mai puţin serios @ România ia foc:
Băsescu tratează episodul ca fiind rezultatul îngurgitării unei anumite cantităţi
de vodcă. Câtă – el ştie cel mai bine @ Campanie electorală cu peripeţii:
echidistantul Băsescu e huiduit la Arad. La Cluj e huiduit chiar Boc. În Gorj,
Cristian Preda e rugat să părăsească o adunare populară @ Trebuie să fii in-
conştient dacă, dorind să câştigi adepţi, pui pe bannerele tale figurile Monicăi
Macovei (cu o expresie de familia Adams) sau pe Traian Ungureanu (cel cu
aceleaşi vederi ca preşedintele). Dacă câştigi un vot cu ei, pierzi alte zece
@ Ponta s-a dus la Copenhaga să-i susţină pe Ovi şi Paula. Cum se întâmplă
deobicei când liderii politici intră în rol de suporteri, am pierdut cu brio. Pentru
că la Copenhaga a fost un spectacol de exhibiţionism sexual, iar rezultatul a
fost dirijat ca să i se dea o palmă (morală) lui Putin şi homofobiei sale @ Eu-
rovision ar putea fi lesne înlocuit de un Liberty Parade @ PNL vrea să ne bage
mai adânc în Europa solicitând trecerea la ora Europei Centrale. Dan Constan-
tin afirmă, maliţios, că în felul acesta Crin Antonescu va putea ajunge la întâl-
nirile programate @ Apropo: liderul liberal pleacă în America, unde nu se va
întâlni nici Obama şi nici cu alţi lideri de la Casa Albă. Ci cu personaje mult
mai importante: liderii Congresului Mondial Evreiesc @ Ponta ne aruncă o
vorbă: din toamnă vor putea reîncepe lucrările la Autostrada Transilvania.
Bineînţeles, dacă… @ Despre Comarnic-Braşov nimeni nu mai suflă un cuvânt
@ Ca să-i dea cu tifla lui Ponta, Băsescu i-a decorat, la Cotroceni, pe Liiceanu
şi Patapievici, ultimul căpătând o statură de veritabil erou al rezistenţei anti
Ponta @ Ca răspuns, intelighenţia ar putea să-i confere preşedintelui titlul de
“intelectual onorific”. La câte a făcut pentru ei... @ Ziua Regalităţii a fost săr-
bătorită, la Bucureşti, în absenţa Regelui @ Spectacol de excepţie – Maria
Pagos şi Sidi Larbi Cherkaoui, în ciclul rafinatelor “Întâlniri JTI” – o acţiune
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promovată şi derulată de Gilda Lazăr @ Gruia Stoica a primit şi el permisie
de a fi judecat în libertate, plasat în arest la domiciliu @ Mişu Negriţoiu dă cu
barda în ASF: taie salarii, sporuri şi privilegii. Rubedeniile însă rămân pe loc,
acolo unde le-a plasat Naşul Ruşanu @ În dosarul Silicoanelor apare şi numele
unui parlamentar: fostul senator liberal Daniel Iluşcă, care s-a întors la el la
Tulcea cu un nas nou-nouţ, pe banii statului @ Italienii au numărat cel puţin
40 de copii români care s-au sinucis din cauza absenţei mamelor lor, plecate
la muncă în străinătate @ Apropo: românca crucificată la Florenţa de un obse-
dat sexual se prostitua pentru 30 de euro! Banii ăştia îi putea câştiga şi acasă…
@ Ţeparul Cristian Sima, pitulat pe la Saint Moritz după ce i-a lăsat fără
economii pe câţiva amatori de câştiguri rapide, îşi pune pe facebook memoriile
din timpul căderii guvernului Ungureanu, piesă în care el se vedea jucând un
rol principal @ Dan Şova anunţă cu surle şi trâmbiţe controale în Portul Con-
stanţa, unde evaziunea fiscală este evaluată la 50% - ca nu cumva evazioniştii
să fie luaţi prin surprindere @ Simona Halep a mers la Madrid, până în finală,
unde a pierdut în faţa Şarapovei care a câştigat în absenţa Serenei Williams.
Simona n-are încă statură de Mare Premiu @ Britanicii i-au numărat la gră-
madă pe români şi bulgari şi le-au ieşit vreo 200.000 de imigranţi. O bagatelă,
dacă ne gândim doar la jumătatea de milion de polonezi.

Puşcăr ie�VIP
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Săptămâna 20
(12 - 18 mai)

@ “Criza s-a terminat” – a proclamat solemn ministrul Bugetului,
Liviu Voinea. Să ne punem, deci, pe împrumutat, pe cheltuit, pe consumat!
@ Pe ce se bazează ministrul? Pe creşterea producţiei industriale, în primul
trimestru, cu 11% şi a producţiei alimentare cu 10% @ Dacă Băsescu va mai
face campanie electorală, chiar dacă Curtea Constituţională va zice că n-are
dreptul, Ponta e hotărât să-l suspende. Pentru a treia oară! @ Oricum, preşe-
dintele ştie sigur că nu va fi şomer după încheierea mandatului. O să-l angajeze
Elena Udrea pe post de “consultant activ” al PMP @ Băsescu o ţine pe-a lui
cu nişte presupuse propensiuni pro-moscovite ale premierului. Şi zice că n-ar
fi oportună o vizită a acestuia la Putin, deşi nimeni n-a pomenit despre aşa ceva
@ Gigi Becali a primit, în sfârşit, o permisie de 24 de ore de la puşcărie. S-a
dus glonţ la cimitir, unde a susţinut şi o conferinţă de presă. I-au trecut ca prin
minune şi suferinţele de la coloană @ Au apărut normele metodologice ale
“taxei pe stâlp”. Printre construcţiile care nu vor mai fi scutite de impozite se
numără şi bisericile! @ Un sondaj INSCOP vrea să ne facă să credem că par-
tidul lui Udrea ar lua vreo zece procente, iar al lui Ungureanu cinci. S-o vedem
şi pe asta! @ Veşti proaste de la INS: populaţia a scăzut în martie cu vreo 8000
de persoane! @ Becali e convins că dacă Ponta ajunge preşedinte, pe el îl va
graţia primul. Chiar dacă mai bun prieten i-a fost Băsescu… @ Printre primii
vizitatori ai latifundiarului în zeghe s-a numărat şi vechiul său amic politic
Viorel Hrebenciuc @ Văzând că preşedintele e ocupat cu campania electorală,
Ponta a hotărât să preia conducerea CSAT-ului, în calitatea sa de vicepreşedinte
@ Odată cu inaugurarea unei noi capacităţi de producţie Bosch la Cluj, nemţii
l-au pus cu spatele la zid pe Ponta, cerând continuarea lucrărilor la autostrada
Transilvania, pe unde doresc să-şi transporte produsele @ Şi Ponta le-a promis,
că doar nu-l doare gura… @ Şova a anunţat că Transfăgărăşanul va deveni uti-
lizabil nouă luni pe an, în loc de patru, în prezent, printr-o serie de lucrări care
vor proteja carosabilul de avalanşe @ Unul din şase angajaţi ai CNADNR este
şef! @ Scandal mare la Transporturi: garanţia de 10 milioane euro depusă de
Gruia Stoica i-a fost returnată acestuia, în loc să fie transferată la DIICOT!
@ PETROM a pierdut poziţia de cea mai importantă companie din România
în faţa DACIA, care a realizat o cifră de afaceri de 18,4 miliarde lei @ După
Becali, şi Gică Popescu primeşte o învoire de la penitenciar. Pentru a participa
la funeraliile tatălui său @ Dealtfel, Ponta a declarat că l-ar graţia pe fostul
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fotbalist din prima sa zi a potenţialului său mandate prezidenţial @ Deputatul
Florin Popescu este norocos: din nou nu s-a putut lua o decizie în privinţa
cercetării sale de către Parchet, din lipsă de cvorum @ Liberalii au depus moţi-
unea de cenzură împotriva Guvernului Ponta @ Ponta, însoţit  de Oprea şi
Duşa, s-a dus la Cotroceni ca să-i ceară preşedintelui convocarea CSAT pentru
a se analiza situaţia din Ucraina. Preşedintele a răspuns printr-o declaraţie tele-
vizată în care a luat chestiunea pe cont propriu @ Lucrările la celebra au-
tostradă Bucureşti-Braşov încep în… Sectorul 2, unde s-a dat startul pentru
realizarea legăturii cu porţiunea din A1 ce leagă Şoseaua de centură de ocoli-
toarea Ploieştiului @ În Dosarul Silicoanelor vor fi audiaţi nu mai puţin de o
sută de pacienţi frauduloşi! @ Mare scandal în PSD: a venit rândul lui Sebas-
tian Ghiţă să ameninţe cu moartea, după ce fusese supus aceluiaşi tratament
de Vântu (povestea cu “dealurile Moldovei”). Pe nimeni altcineva decât pe pri-
marul Sectorului 3, fratele Robert Negoiţă. Speriat de… moarte, acesta a făcut
reclamaţie la Parchet @ Johannis e un om hotărât: dacă Antonescu demi-
sionează după europarlamentare – după cum a promis – el va prelua comanda
formaţiunii @ Dragnea e de părere că programul “Parcuri la sate” a fost unul
prost şi păgubos – chiar dacă au beneficiat de el şi unele primării pesediste
@ Soluţia dosarului ICA, în care este cercetat Dan Voiculescu a fost din nou
amânată, pentru 10 iunie @ A fost aprobat pachetul de servicii medicale de
bază în care se pune accentual pe prevenţie @ Rovana Plumb şi Nicolae Băni-
cioiu, miniştrii de la Muncă şi Sănătate, au pus mână de la mână şi au anunţat
renunţarea la o măsură abuzivă: aceea ca cei care au suferit accidente cerebrale
să fie nevoiţi să se prezinte la comisii de examinare din şase în şase luni
@ Borcea şi Victor Becali se transferă la echipa “Poarta Albă” unde vor întâlni
echipa “antrenată” de Gigi Becali @ Guvernul a stins datoriile industriei de
apărare pentru un motiv de bun simţ: oricum nu le-ar putea plăti vreodată. Mai
ales că le paşte şi falimentul @ Sorin Oprescu şi-a adus aminte că e şi medic
şi deplânge condiţia profesiei, care a ajuns într-o poziţie “suburbană” @ După
doar o lună de la numirea sa, directorul general al CFR Marfă, Dan Valentin
Belcea, a demisionat. Povară prea grea… @ Fan al luptelor în mocirlă, Elena
Udrea e preocupată să găsească un candidat care să-l concureze pe Ponta pe
“terenul lui” @ Băsescu îl face pe Putin mincinos, după ce-i acordase benefi-
ciul bunei credinţe, considerând că nu-i controlează pe separatişti…@ Vreme
rea în toată ţara. Plouă excesiv şi pământul este îmbibat de apă. În multe locuri,
alunecările de teren sunt la ordinea zilei. Vijeliile sunt anunţate pentru mijlocul
săptămânii @ Facem schimb de experienţă cu Ruanda în domeniul protecţiei
copilului. Suntem apropiaţi ca valoare a sistemului… @ Vanda Vlasov s-a ales
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şi ea cu un dosar penal, pentru instigare la fals. A dat dispoziţie să i se dea nişte
adeverinţe false tatălui său ca să scape din arest. Din familie, doar Ingrid n-are
încă treabă cu justiţia @ Mai bine mai târziu… O veste bună pentru depunătorii
la CEC pentru autoturisme: îşi vor primi banii înapoi. Câţi dintre ei au mai
rămas, după 25 de ani @ Zarvă mare la Omniasig: percheziţii la 49 de sucursale
într-un dosar de fals intelectual şi abuz în serviciu @ Aflat în Statele Unite,
Crin Antonescu dă de ştire americanilor că România e o ţară deschisă investi-
torilor. Unii ar zice că-i face reclamă lui Ponta @ Geoană se adaugă şi el celor
care solicită o reuniune a CSAT pe tema Ucrainei. Băsescu însă consideră că
nu mai e nevoie: face el declaraţiile necesare @ Oprescu a luat măsuri pentru
limitarea efectelor furtunii în Capitală. Din păcate, nu are relaţii prea strânse
şi cu Cel de Sus… @ Externele oferă populaţiei o aplicaţie de telefon mobil
care indică unde nu este bine să călătorim. Cele mai sigure sunt Insulele
Wanuatu @ PMP care e condus de Tomac, nu de Udrea, cere demisia direc-
torului TVR3. Acesta a avut tupeul să cenzureze un interviu al lui Băsescu
@ Tot Tomac îi cere lui Ponta să declare public cât a costat deplasarea sa (in-
utilă) la Eurovision @ TVR vrea să reducă programul angajaţilor cu două ore,
reducând în acelaşi timp şi salariile cu 25% @ Ambasadorul rus Malghinov a
declarat că afirmaţia lui Băsescu privind extinderea influenţei Rusiei până la
Chilia este inacceptabilă. De ce doar până la Chilia? @ Elena Udrea este ur-
mărită! De oamenii lui Voiculescu, care şi-a postat zbirii în faţa casei ca să
tragă cu ochiul pe după perdele @ Fratele Negoiţă a anunţat intrarea în insol-
venţă a echipei Dinamo, exact la împlinirea a 66 ani de la înfiinţare. Ghinio-
nistul patron se plânge că în fiecare zi mai descoperă o datorie făcută de Badea
şi Compania… @ Partidele înghit de zor bani publici: doar în luna mai au
primit de la buget 600.000 lei. O nimica toată faţă de ce-au încasat pe sub
masă… @ Johannis crede că Tăriceanu se va întoarce în PNL. Deşi nu este
exclus nici ca PNL-ul să se întoarcă la… Tăriceanu @ Hoţii noştri de la Paris
sunt ghinionişti: au fost arestaţi în ţară pentru ce-au buzunărit pe malurile Senei
@ Artiştii şi jurnaliştii care au câştigat sume importante din drepturi de autor
au scăpat de jecmăneala la care a vrut să-i supună Blejnar, printr-o impozitare
retroactivă @ Anders Fogg Rasmussen, şeful danez al NATO, a venit pentru
două zile la Bucureşti ca să se asigure că forţele noastre militare sunt pregătite
în cazul expansiunii conflictului din Ucraina @ Au crescut efectivele de
bovine! Parcă am sesizat şi noi chestia asta… @ “Sunt şi eu un mic agricultor”
– a mărturisit preşedintele la o conferinţă cu tematică agricolă unde a împărtăşit
participanţilor din experienţa sa personală de la Nana @ A plouat cu gheaţă pe
autostrada Soarelui! @ Deşi numai el ştie ce e în sufletul său, Iohannis ţine
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să-l îmbărbăteze pe şeful său, exprimându-şi convingerea că partidul va lua
20% din voturi la europarlamentare @ Vlasov s-a mai pricopsit cu un dosar
de şantaj: l-a ameninţat pe urmaşul său interimar de la Camera de Comerţ că
ar putea să i se întâmple lucruri neplăcute. Lui şi familiei lui @ Preşedintele
Băsescu l-a primit la Cotroceni pe fostul premier moldovean, Vlad Filat. Au
discutat, bineînţeles, despre Ponta @ Lavrov a identificat sursa crizei din
Ucraina: summitul NATO de la Bucureşti! @ Ministerul de Externe rus găseşte
“revoltătoare şi inadmisibile” insultele pe care preşedintele român le-a adus
colegului său rus. Perspectiva relaţiilor bilaterale este sumbră… @ Suntem
ţara cu cea mai mare creştere economică din Europa! Evident, păstrând pro-
porţiile: un iepure creşte mai repede decât un elefant, procentual… @ Primul
agricultor al ţării – moşierul de la Nana – a descoperit irigaţia gravitaţională
pe care a recomandat-o colegilor săi @ Perspectivă sumbră pentru Gigi Becali:
din cauză că a făcut circ în cursul învoirii de la puşcărie, s-ar putea să piardă
dreptul la pachet! Vă imaginaţi ce-ar însemna asta pentru dieta sa… @ Stan-
dard&Poors ne-a îmbunătăţit ratingul de ţară cu o treaptă: la BBB – categoria
recomandată pentru investiţii cu perspectivă stabilă @ Şeful NATO ne-a felicitat
că am alocat mai mulţi bani pentru armată. Securitatea costă! @ Parchetul a în-
ceput urmărirea penală a lui Ghiţă, în urma plângerii lui Negoiţă. Cum se-ntoarce
roata: mai ieri Ghiţă făcea plângere că vrea Vântu să-l omoare! @ Dezbaterea
dintre principalii candidaţi la şefia Comisiei Europene a avut şi o referinţă -
indirectă – la România: Schulz a pomenit ceva despre cei trei europarlamentari
care au fost acuzaţi de luare de mită, dintre care doi sunt deja în puşcărie, dar al
treilea este încă în Parlament. Ghici cine e al treilea? @ Nelu Iordache a fost
trimis în judecată pentru fapte de corupţie, după ce procurorii l-au ţinut în arest
un an şi jumătate! @ Un nou sondaj INSCOP arată că Johannis, Isărescu şi Ponta
conduc în topul încrederii românilor. De ce? @ S-au apucat până şi poliţiştii de
la Rutieră de trafic de droguri! @ Mai stupid nu se poate: un idiot a vrut să scoată
praful de puşcă dintr-un cartuş cu… ciocanul! A rămas fără posibilitatea de a
procrea. Din fericire! @ Colecţia de cretini: un individ şi-a dat foc în Gara de
Nord pentru că n-a fost primit într-un bar! @ Adus din America, din buncărul
subteran pe care şi-l amenajase, Radu Nemeş a fost audiat de procurori în dosarul
“Marta”. Cel mai mult îi interesează pe aceştia unde se ascunde fostul şef de ca-
binet al lui Blejnar @ Poliţia a luat la puricat restaurantele şi barurile de fiţe din
parcul Herăstrău şi Cartierul Francez. Au vrut să afle de unde se aprovizionează
patronii cu icre negre în plină interdicţie la pescuit @ Teodorovici îşi dă pe faţă
aptitudinile de bătăuş: vrea să meargă la Bruxelles ca să se bată! Pentru fiecare
idee în care crede!Noroc că nu sunt multe @ Liberalii fuzionează – prin absorbţie
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– cu Partidul Popular. Ce este cu acest partid – nimeni nu ştie! Denumirea poate
ajuta, însă, la o posibilă lipitură la formaţiunea europeană cu acelaşi nume
@ Ponta dă veşti bune pentru… 2015: vor fi indexate pensile cu 4,5 procente
@ Ziua Internaţională a Muzeelor a generat o noapte… albă: sute de mii de
români au profitat de intrarea gratuită pentru a vedea ce n-au putut să vadă cu
bani @ Să fie clar: nu ne vindem “Antibioticele”! Le punem la treabă – a decis
Ponta @ Băsescu anunţă care este obiectivul său principal: Ponta să nu devină
preşedinte! Tipic pentru caracterul de scorpion al actualului preşedinte @ Un au-
tocar cu turişti belgieni s-a răsturnat într-o râpă, la Râşnov @ Ambasadorii au
fost invitaţi la o vizită de informare în judeţele Vâlcea şi Gorj, la care urma să
participle şi premierul. Din cauza programului său aglomerat, Ponta n-a mai
ajuns, spre decepţia membrilor corpului diplomatic @ Băsescu speră ca în iunie
România să intre în Schengen cu aeroporturile şi porturile. Chiar dacă Ponta ar
fi beneficiarul @ Şefa Partidului Verde din Bihor a fost reţinută pentru luare de
mită. Probabil, pentru campanie, nu pentru ea @ Cu toate eforturile depuse de
Băsescu pentru a împiedica o asemenea catastrofă, Ponta conduce în sondajele
care vizează preferinţele pentru preşedinţie @ Fetele noastre s-au întors, din nou,
cu un braţ de medalii de la Europenele de gimnastică de la Sofia. Am revenit în
fruntea continentului @ Alertă pe Dunăre: se aşteaptă niveluri record odată cu
ajungerea debitelor interioare în albia fluviului @ Actorii Teatrului Dramatic din
Galaţi au vrut să pună în scenă o montare îndrăzneaţă: “Traficanţii!” S-au opus
vameşii moldoveni care au depistat autocarul lor plin cu ţigări de contrabandă!
@ Kenienii şi etiopienii investesc serios în maratoane. Îşi trimit alergătorii peste
tot unde se organizează aşa ceva şi iau toate premiile. Aşa s-a întâmplat şi la
semi-maratonul de la Bucureşti. Celorlalţi le-a rămas doar plăcerea participării… 

Accident
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Săptămâna 21
(19 -25 mai)

@ Emoţie mare la vizita vicepreşedintelui american. Îl vor păzi peste
500 de agenţi de securitate. Deşi funcţia sa este mai degrabă onorifică @ Gu-
vernul a stabilit un centru regional de comandă pentru inundaţii la Craiova
@ Marele Maestru al Lojei Naţionale, Radu Bălănescu a fost ales, cu majoritate
de voturi, secretar al masoneriei mondiale, la reuniunea găzduită săptămâna
trecută de România @ Mădălin Voicu se întoarce la uneltele sale: va dirija la
Sala Radio Simfonia a 4-a de Mendelssohn @ Salvată de la faliment de
polonezii care au cumpărat-o pe o sumă derizorie, RIB a avut în trimestrul I
un profit de 2 milioane lei @ Şefa Partidului Verde de Bihor a “vândut” unei
alte formaţiuni locurile de observatori la centrele de votare. A fosat arestată
@ Falnicul sediu al firmelor lui Adamescu va fi scos la vânzare de Piraeus
Bank! @ Guvernul sprijină programul “Educaţie prin şah”, demarat de Mi-
nistrul Educaţiei @ Un nefericit s-a aruncat în calea metroului, în staţia de la
Universitate. Ulterior avea să se afle că nefericitul era avocatul lui Adamescu
şi că reţinerea acestuia s-a datorat colaborării sale cu procurorii @ Un proiect
de lege prevede că analfabeţii nu vor mai putea dobândi carnet de şofer. Deja
sunt prea mulţi pe şosele… @ Patru judecători de la Tribunalul Bucureşti sunt
suspectaţi de corupţie. Unul dintre ei a sărit gardul casei şi a fugit când au venit
poliţiştii după el @ Iliescu e convins că partidele de dreapta nu vor reuşi să
propună un candidat unic la prezidenţiale. “Dreapta unită” este extreme de
dezbinată şi marcată de orgolii nesatisfăcute. Ponta – dacă va candida – nu va
avea probleme @ Giovanni Becali a încercat să facă un şemn în stilul său cla-
sic: a făcut un apel deghizat în contestaţie în anulare. Judecătorii s-au prins
@ Băsescu este foarte ocupat cu decorarea străinilor care l-au susţinut de-a
lungul mandatelor: i-a acordat “Steaua României” şi fostului preşedinte (popu-
lar) al Parlamentului European, Hans Gert Pottering @ Iliescu ţine cu Băsescu
în disputa cu Rogozin: acesta n-a făcut decât să reacţioneze la impertinenţa
rusului @ Gelu Ştefan Diaconu, şeful ANAF şi liberalul care a preferat să-şi
păstreze funcţia a declanşat lupta sfântă împotriva evazioniştilor bogaţi. Cei
săraci mai sunt lăsaţi, să se îmbogăţească întâi @ A vota PNL-ul lui Antonescu
înseamnă să arunci votul în mlaştină – decretează Ungureanu, în speranţa că
alegătorii se vor orienta spre băltoaca proprie @ Stupiditate neaoşă: nisipul
dus de specialişti la malul unui râu pentru îndiguire a fost furat cu roabele de
localnici! Păi, n-are dreptate Dumnezeu să ne bată când ne prinde? @ Librăria
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“Bastilia” a fost arhiplină luni seară, la lansarea romanului “Despăgubirea” de
Peter Herzog. Unul dintre motive a fost acela că prefaţa cărţii a fost scrisă de
Ion Iliescu, fost coleg de asociaţie de elevi, prin ’47. Povestea de viaţă a lui Gardoş
– alias Herzog – este una de excepţie @ Senzaţia zilei o constituie aterizarea pe
aeroportul Otopeni a lui AIRFORCE TWO, cu vicepreşedintele Biden la bord.
Primul drum acesta l-a făcut la unitatea militară din apropiere unde i-a îmbărbătat
pe militarii români participanţi la campaniile din Irak şi Afganistan @ Acolo noi
i-am ajutat pe americani! A venit rândul lor să ne ajute în situaţia creată de con-
flictul din Ucraina @ Preşedintele Băsescu s-a târât cu greu la microfonul de la
care a denunţat manevra pesedistă: afirmaţia – inexistentă – că el ar fi salutat
pauza luată de DNA pe perioada alegerilor @ Altă reţea infracţională din mediul
sanitar a fost depistată de procurori; medicii de la Spitalul Oncologic în colaborare
cu farmacişti au eliberat reţete false pentru tratarea cancerului în valoare de 3,5
milioane de euro @ Cei patru judecători-sindici de la Tribunalul Bucureşti acuzaţi
de fapte de corupţie au fost reţinuţi de procurori. Aceştia mergeau mână în mână
cu administratorii unor firme aflate în insolvenţă @ A încetat din viaţă istoricul
Radu Florescu din Statele Unite @ În plină vizită a vicepreşedintelui american, a
picat la Bucureşti şi preşedintele Cehiei, Milos Zeman. Evident că a fost piua a
doua @ Prietenul lui Băsescu, Bercea Mondial, a fost condamnat la opt ani cu
executare, după ce şi-a înjunghiat un nepot într-un bar @ Fostul (şi actualul?)
preşedinte onorific al UNPR, Cristian Diaconescu, recent demisionat din funcţia
de consilier prezidenţial, s-a înscris în Mişcarea Populară. Se prefigurează un tan-
dem Elena Udrea (preşedinte) – Cristian Diaconescu (premier). Dacă va vrea
poporul @ Băsescu mai lansează o cugetare gen “iarna nu-i ca vara” (sau invers):
“Situaţia din Ucraina nu e deloc uşoară!” Ba e chiar grea… @ La împlinirea a
100 de ani de la naşterea lui Corneliu Coposu, preşedintele a transmis un mesaj.
Norocul lui Coposu a fost că a decedat înainte să fie nevoit să colaboreze cu fostul
ministru al Transporturilor din guvernul CDR. Ar fi păţit ce-a păţit Ciorbea
@ Cristina Pocora descoperă mecanismul prin care PSD va câştiga europarla-
mentarele: un vot neexprimat sau un vot pentru un partid mic este un vot pentru
PSD! Şi cum liberalii sunt deja un partid mic… @ Preşedintele iubitor de presă
sare, cu ultimele puteri, în ajutorul ziariştilor ameninţaţi de Ghiţă! @ Fidel prin-
cipiilor coabitării, preşedintele foloseşte politeţuri gen Becali: “Victor Ponta e un
mincinos fără caracter”. Mincinos cu caracter e altceva… @ Victor Becali şi Cristi
Borcea au fost “transferaţi” la penitenciarul Poarta Albă, ca să “joace” în echipă
cu Gigi Becali @ Primarul Chiliman a trimis locuitorilor Sectorului 1 o scrisoare
în care denunţă încercările liderilor PNL de a acredita idea că este în continuare
membru de partid. Absolut întâmplător, scrisoarea sa a fost difuzată împreună cu
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un manifest electoral al PNŢCD @ Premierul Iurie Leancă constată cu tristeţe că
relaţiile diplomatice dintre Moldova şi Rusia s-au cam răcit! Noroc că-şi poate
vinde vinul în Uniunea Europeană… @ Tom Bugeţelul – Voinea dă de veste că
acordul cu FMI nu va mai fi prelungit. Chiar am scăpat de ei? @ Monica Macovei
este pusă la punct de către Ludwig Swoboda, preşedintele grupului Social De-
mocrat din PE, pentru afirmaţiile iresponsabile făcute la adresa socialiştilor, de-
nunţaţi într-o manieră tipic comunistă ca o veritabilă ameninţare la adresa
democraţiei @ Miercuri, circulaţia în Bucureşti a fost dată peste cap de programul
vizitei vicepreşedintelui american. De pe vremea lui Ceauşescu nu s-a mai văzut
atâta poliţie scoasă pe străzi @ Înlocuitorul de Obama i-a declarat lui Băsescu că,
după încheierea mandatului, acesta îi va lipsi. Poate lui… @ Adamescu la înghe-
suială: patronul firmei de asigurări ASTRA a intrat în vizorul procuraturii după
arestarea celor patru judecători – sindici despre care se crede că au fost mituiţi ca
să-i dea soluţii favorabile. S-a făcut o percheziţie şi acasă la patronul “României
Libere” @ Generalul Stănculescu va fi eliberat – este decizia definitivă a magis-
traţilor din Ilfov. Era şi timpul: Stănculescu devenise ultimul deţinut politic!
@ Zile grele pentru cei care au uzat de insolvenţă ca să scape de datorii. Noua
lege este constituţională – a decis CCR @ Condiţia pusă de Ponta pentru majo-
rarea bugetului Apărării este ca SUA să ne garanteze independenţa energetică!
@ Jill Biden a vizitat, împreună cu Maria Băsescu, Muzeul Satului @ Dunărea a
depăşit cota de inundaţii la şapte staţii hidrotehnice @ Diaconescu – Cristian -
face fără să vrea o gafă: zice că viitorul preşedinte va trebui să ştie dinainte cum
să-şi exercite funcţia! Aluzie cumva la cel actual? @ Plesnită – verbal – de
Swoboda datorită afirmaţiilor stupide făcute la adresa social-democraţilor, Monica
Macovei răspunde ca-n bancul cu “voi vorbiţi, care-i linşaţi pe negri?” Adică în-
trebând dacă Swoboda e de accord cu arderea steagului Uniunii? Ce-are steagul
cu prefectura? @ Norica Nicolai a făcut un gest surprinzător: l-a invitat pe  Nigel
Farage, europarlamentar “mâncător” de români, să viziteze România. Poate că
aşa se convinge că ne judecă greşit. Sau nu? @ Biden a lăudat două instituţii: ANI
şi DNA. Acestea i-au fost recomandate de la ambasadă @ Johannis este sceptic
în legătură cu integrarea romilor, pe care o vede posibilă abia în următorii 50 de
ani. Unii zic că e optimist @ Culmea tupeului: Băsescu i-a trimis un mesaj de
condoleanţe lui Putin. Nu pentru Crimeea, ci pentru accidentul feroviar @ Vlasov
voia să cumpere pe blat casa din interiorul Romexpo, pe care le-o dăduse în folo-
sinţă fiicei şi ginerelui. Dacă nu era umflat de procurori, reuşea – chiar dacă
aceasta a fost construită ilegal… @ Curtea Constituţională a respins plângerea
lui Ponta privind implicarea lui Băsescu în campania electorală. Poate să poarte
tricouri cu însemnele oricărui partid. Chiar şi ale PSD… Deşi judecătorii,
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şmecheri, s-au pronunţat doar asupra unui eventual conflict între Guvern şi Preşe-
dinţie… @ Întâlnirea de vârf dintre Josef Biden şi Nelson Mondialu’ a fost
împiedicată de băieţii de la Secret Service care l-au depistat pe ţigan învârtindu-
se prin hotelul Marriott cu o sabie disimulată într-un baston @ A avut loc primul
test care a implicat elemente ale sistemului de apărare antirachetă Aegis Ashore.
Testul a avut succes – păzea Rogozin! @ Alegerile pentru parlamentul European
au început în Olanda! @ La Romexpo a fost numit un nou manager – Cătălin
Trifu. Prima sa misiune este să-i dea afară pe fiica şi ginerele lui Vlasov din căsuţa
ilegală pe care aveau de gând să o cumpere pe nimic! @ Noul ambasador al
Franţei, Francois Saint Paul mulţumeşte pentru primirea călduroasă care i-a fost
făcută @ Dan Adamescu a fost audiat la DNA într-un dosar în care este acuzat de
dare de mită. Către cei patru judecători sindici, arestaţi recent. La vestea reţinerii
lor, avocatul lui Adamescu s-a aruncat înaintea metroului! @ Încă o sesizare a
Executivului pentru matrapazlâcurile din “epoca Udrea”: o grămadă de mânării
în programul “Schi pentru România” @ Tăriceanu a primit o invitaţie de a reveni
în PNL. Dar nu de la centru, ci de la organizaţie judeţeană – cea de la Satu Mare.
A acceptat-o cu plăcere, spre neplăcerea lui Antonescu @ Macovei continuă să-l
hărţuiască pe Martin Schulz, pe ultimii metri ai actualului mandat: cică de ce l-a
salvat pe Ovidiu Silaghi de la ridicarea imunităţii? @ Ponta speră că de luni –
adică din momentul în care Antonescu îşi va da demisia – “minţile lucide” din
PNL vor înţelege că USL trebuie refăcut. Deşi el “trăieşte” şi aşa… @ Concluzia
lui Antonescu după episodul “Satu Mare” este că Tăriceanu ar trebui să se retragă
din politică. Cine zice, ăla e – ar spune preşedintele Senatului @ Preşedintele in-
terimar, şi cel “plin” de la Satu Mare nu reuşesc să cadă de acord în privinţa lui
Tăriceanu. Ori e, ori nu e membru PNL @ Oricum, concluzia lui Călin este că ni-
meni nu-i poate contesta calitatea de liberal, cu sau fără carnet @ Ponta consideră
că judecătorii şi procurorii corupţi ar trebui pedepsiţi mult mai aspru decât corupţii
ordinari @ Guşă mai lansează o bombă din recuzita personală: ştie el că Biden ar
fi refuzat să fie întâmpinat de Ponta… @ S-a cam lămurit misterul sinuciderii
avocatului lui Adamescu: el l-ar fi turnat pe acesta la DNA, furnizând procurorilor
un extras de cont care atestă virarea mitei către judecători @ A fost reţinut inter-
lopul care l-ar fi mituit pe incoruptibilul comisar Berbeceanu @ Senzaţie în show-
biz: Oana Zăvoranu a fost denunţată de un medic pe care l-ar fi şantajat cu
dezvăluiri compromiţătoare despre acesta, cerându-i în schimb 10.000 euro. Ca
să mai recupereze ce-a cheltuit cu vrăjitoarele… @ Ministerul de Externe mani-
festă o grijă deosebită faţă de cetăţenii români care dau buzna prin Tanzania şi
zona de coastă a Keniei: mai bine stau acasă, pentru că pe acolo bântuie febra
Dengue @ Modest, Johannis crede că ar fi un bun premier, dar nu şi un la fel de
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bun preşedinte. Din fericire, nu-l paşte nici unul dintre aceste pericole @ Oana
Zăvoranu beneficiază de clemenţa procurorilor, care au decis să o cerceteze în
libertate pentru şantajul asupra unui medic care i-a corectat înfăţişarea @ Udrea
zice că Ponta nu va candida la prezidenţiale dacă obţine sub 40% la euro parla-
mentare, lucru de care ea este convinsă @ Ponta dezminte hotărât ideea că s-ar fi
negociat cu UDMR un proiect de autonomie pentru Ţinutul Secuiesc. Poate după
europarlamentare… @ Ministrul Economiei, Constantin Niţă are negre presimţiri
în legătură cu procesul pe care RMGC îl va intenta statului român pentru neres-
pectarea acordului privind Roşia Montană. Adică aceştia vor câştiga, iar noi vom
fi buni de plată… @ Dragnea consideră că am avut noroc că viitura de pe Dunăre
n-a făcut prăpădul care se estima… @ Gigi Becali n-are drept de vot! Tocmai el,
care vorba aia… @ Zborurile directe ale TAROM către China au fost amânate
din iunie, pentru august @ Regata Soci-Constanţa a fost binecuvântată la plecare
de Putin, iar la sosire de Băsescu! @ Prezenţa la votul europarlamentar este în
tonul Europei: slabă @ Echidistantul preşedinte şi-a deconspirat votul: “Am votat
pentru un partid nou!” Ghici ciupercă care-i? @ 3.500 de români cu vârsta de
peste o sută de ani sunt aşteptaţi să voteze. Măcar ăştia… @ La ora 13 se ajungea
la 13%, prezenţă la vot @ Şi Băsescu şi Ponta au fost aplaudaţi şi huiduiţi când
s-au prezentat la vot. Ba preşedintele a şi fost scuipat de un mitocan @ Exit poll-
urile de la ora 21 stabilesc actuala ierarhie a formaţiunilor politice. PSD-ul ia
partea leului, în timp ce liberalii obţin doar 15% (sub baremul pe care şi-l fixase
Antonescu). Pe locul 3, PDL-ul, cu 20 de procente mai puţin decât acum cinci
ani, în timp ce visele de mărire ale Elenei Udrea s-au desumflat până la doar vreo
6% - cam tot atât cât a luat independentul Diaconu. PPDD-ul iese din scenă, PRM
confirmă decesul, iar Forţa Civică a lui Ungureanu abia scoate două procente.
Evident, numărătoarea finală va mai ajusta cifrele, dar nu va răsturna ordinea. 

Ceremonie�de�decorare
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Săptămâna 22
(26 mai – 01 iunie)

@ Rezultatele (provizorii) ale alegerilor europarlamentare îşi îm-
proaşcă schijele în toate părţile. Marele beneficiar este PSD-ul, “sprijinit” de
UNPR şi PC, care a luat jumătate din locurile de la Bruxelles şi 6 din cele 7
mandate de la alegerile parţiale. Doar campioana mondială Ecaterina Szabo a
ratat alegerea! @ Victorii spectaculoase au obţinut Ilie Năstase şi fostul liberal
Silaghi @ Scrutinul marchează şi ieşirea din scenă a partidelor-fantomă PPDD
şi PRM @ Un succes spectaculos a obţinut însă PMP-ul Elenei Udrea, chiar
dacă ea spera la mai mult: 6 procente pentru un partid abia “copt” în cuptorul
Cotrocenilor este deja spectaculos, iar EBA regretă că s-a retras şi i-a lăsat
locul său unui Sigfried Mureşan @ Cu tot eşecul care pune problema continu-
ării mandatului său, Antonescu se ţine băţos: PNL nu poate fi ademenit cu un
loc călduţ la guvernare! Adică USL nu se reface! @ Prima reacţie îi aparţine
lui Johannis care a demisionat din funcţia de prim-vicepreşedinte. În aşteptarea
celei de preşedinte @ Îl urmează Antonescu, care spune marţial: Îmi asum
eşecul şi-mi voi ţine cuvântul! Adică va demisiona! @ O demisie cu schepsis,
însă, pentru că va rămâne preşedinte interimar până la prezidenţialele de la
iarnă. Atunci vom mai vedea @ Bomba zilei este, însă, anunţul făcut de Adina
Vălean, vicepreşedinte ALDE: locul PNL nu e în ALDE, ci în PP! Adică la
vecini @ Doar PD-ul lui Băsescu a mai trecut, într-o noapte, de la socialişti la
creştin-democraţi! @ Iliescu îl taxează dur pe Antonescu: “O lichea! Şi-a
încheiat cariera politică!” Sunt, însă, destule lichele care îşi continuă cu succes
cariera… @ Liderul ALDE, Graham Watson, vede confirmate zvonurile despre
o înţelegere între Antonescu şi Băsescu, prin trecerea PNL la PP @ Lui Valerică
Zgonea, transferul acesta îi produce o senzaţie de greaţă! @ Ponta vrea să-i
adreseze lui Băsescu o scrisoare în care cere să participle el la Consiliul Euro-
pean în care se va alege noul şef al Comisiei. E naiv dacă-şi închipuie că Bă-
sescu va rata această ocazie @ Doar Blaga se bucură de “aderarea” liberalilor
la populari @ Becali l-a taxat pe Reghecampf dur: i-a cerut 800.000 de euro
ca să-i rezilieze contractul cu Steaua, ca să poată pleca la arabi, pe 5 milioane!
@ Criza din PNL se dovedeşte o bună ocazie pentru Ludovic Orban de a-şi
mai încerca odată norocul la preşedinţia partidului @ În preajma aniversării a
150 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi, Băsescu l-a decorat pe Văcăroiu
cu “Steaua României” @ Specialistul în “pixeli albaştri”, Daniel Funeriu a ieşit
al treilea din trei la alegerile din colegiul timişean unde şi-a încercat norocul
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@ În vârtejul creat de ciclonul liberal, respingerea moţiunii lor de cenzură a
trecut aproape neobservată! @ Traian Băsescu a depus plângere penală îm-
potriva mitocanului care l-a scuipat duminică. Problema se rezolva mai simplu
dacă-i aplica şi el o flegmă marinărească @ Blejnar a fost audiat în premieră
la DNA în dosarul soţilor Nemeş, cei cu evaziunea fiscală de peste 15 milioane
de euro @ Au început evaluările naţionale pentru elevii de clasa a IV-a cu proba
la limba română. Au început de mici cu grijile! @ Revine în România, după
un an de zile, prinţul Charles al Marii Britanii. Probabil că va merge la una
dintre proprietăţile sale din Covasna sau la cea din Braşov. Sau, poate va achizi-
ţiona una nouă. Întâlniri la cel mai înalt nivel nu vor avea loc întrucât gazdele
nu sunt acasă @ Cu motive de bucurie, Victor Ponta, aflat la Bruxelles, a ţinut
să-i spună lui Martin Schulz că socialiştii români “şi-au făcut datoria” la
alegerile de duminică. Era o datorie?! @ Nicuşor Constantinescu a fost trimis
în judecată pentru nu mai puţin de 21 de infracţiuni de abuz de serviciu. Şi nu
numai! @ Deputaţii au ţinut cu colegul lor, Florin Popescu şi s-au opus arestării
acestuia. Drept răsplată, deputatul a vrut să le arate verbal colegilor parlamen-
tari “că nu este un pericol public, după cum aţi văzut într-un an şi jumătate de
când suntem colegi!” @ Înainte să plece spre Bruxelles, Traian Băsescu şi-a
spus părerea despre rezultatul PMP la europarlamentare: “Nu a fost un scor
entuziasmant, doar unul bun!” Dar se dorea şi mai bun, nu? Dacă ne-ar fi spus
înainte: să votaţi bine, poate era altceva @ Se ştie că Putin şi-a atras antipatia
gay-ilor şi, inclusiv, a Conchitei Wurst care a câştigat Eurovisionul. În replică,
preşedintele consideră că transsexualul austriac “şi-a etalat sexualitatea într-o
manieră agresivă”. În timpul unei cine liniştite (nu ştim dacă şi în mare taină)
de la Sankt Petersburg, Putin a spus că “oamenii au dreptul să îşi trăiască viaţa
aşa cum vor” după cum a dovedit-o chiar şi preşedintele rus @ Un echipaj de
poliţie a mers la domiciliul lui Adrian Zglobiu (cel care l-a scuipat pe preşe-
dintele românilor) pentru că acesta a încercat să se sinucidă făcându-şi răni pe
corp cu un cuţit. Aşa a ajuns la Secţia de Psihiatrie de la Palazu Mare pentru
expertiză psihiatrică. Dacă nu urmează un tratament corespunzător cine ştie
câţi preşedinţi îi vor cădea victime @ DNA descinde, în premieră şi la Primăria
Capitalei unde sunt vizaţi un director, Mădălin Dumitru şi soţia acestuia @ Zi
decisivă pentru PNL: a început discuţiile cu PDL care au pornit cu dreptul, de-
cizia fiind luată în unanimitate de voturi. Scopul principal al acestei (alte)
alianţe: construirea unei alternative pentru România!!! Politicienii zic, de am-
bele părţi, că în centru va fi interesul cetăţeanului român! Deci, nu alte interese!
@ Cât priveşte viitoarea conducere a PNL, Klaus Iohannis şi Ioan Ghişe vor
candida pentru şefia partidului, iar Ludovic Orban se retrage din această grea
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cursă @ Tăriceanu are mai multe probleme. Cea mai mare dintre ele: Federaţia
pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist a
sesizat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru
declaraţiile făcute de acesta când a folosit peiorativ termenul “autism” pentru
a-l caracteriza pe Crin Antonescu. De asemenea, tot Tăriceanu se împotriveşte
trecerii PNL la grupul Popularilor Europeni pentru că asta se datorează dorinţei
nemăsurate a lui Crin Antonescu de a ajunge cu orice preţ preşedinte. Cine
n-ar vrea?! @ După întâlnirea cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii
Italiene, Federica Mogherini, Tăriceanu cere sprijinul Italiei în vederea aderării
la spațiul Schengen în 2014. Şi devine şi sensibil când e vorba de românii din
Italia care trebuie ajutaţi să se integreze cât mai bine. Mai ales că, dacă te gân-
deşti, peste 2% din PIB-ul Italiei este realizat de firmele cu capital românesc
de pe teritoriul peninsulei @ O veste bună pentru absolvenţii de licee şi uni-
versităţi: din acest an vor beneficia, la angajare, de subvenţii în valoare de 900
lei net şi, respectiv, 1.300 de lei net, a anunţat Florin Jianu, ministrul delegat
pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism. Dar, pentru
asta, trebuie să te prezinţi la angajare cu diploma de la  BAC @ Elveţia, pe
lângă faptul că este o ţară frumoasă şi bogată vrea să-şi păstreze şi liniştea şi
prelungeşte restricţiile pe piaţa muncii pentru români şi bulgari până la 31 mai
2016 @ La capitolul femei puternice, Forbes a întocmit şi anul acesta un clasa-
ment: pentru a patra oară consecutiv, Angela Merkel se află pe primul loc. Este
catalogată cea mai puternică femeie din lume @ De Înălţare, pe lângă sărbă-
toarea creştină închinată Domnului Isus Hristos, zi în care se ciocnesc ouă roşii
şi se consumă preparate  ca în ziua de Paşte, este prilej de comemorare a mar-
tirilor neamului nostru. Celor care mai pot povesti prin viu grai despre ororile
unui război sau despre sentimentul supremului sacrificiu le sunt dedicate eveni-
mente, distincţii şi, nu în ultimul rând, recunoştinţa noastră! @ Un alt preşe-
dinte de consiliu judeţean, respectiv al Clujului, a fost reţinut de către DNA:
Horea Uioreanu. Lista infracțiunilor săvârşite ar fi: cinci infracţiuni de luare
de mită, dintre care două în formă continuată; fals în înscrisuri sub semnătură
privată în forma participaţiei improprii ca instigator şi complicitate la spălare
de bani @ La Timişoara se sărbătoreşte Ziua Europeană a Parcurilor. Mani-
festarea de amploare se desfăşoară timp de două zile şi este găzduită de Univer-
sitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I
al României”, având participarea a numeroşi specialişti şi oficiali din domeniu,
din ţară şi din străinătate @ Victor Ponta a zis-o: “Sigur nu veţi mai avea de ales
între doi comunişti în 2014!” Acesta a fost sfatul premierului adresat tinerilor la
festivitatea de premiere a câştigătorilor celei de-a treia ediţii a Concursului
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“Olimpiada de Comunicare Politică”, organizat de TSD Bucureşti @ Avem şi
rezultatele finale la alegerile europarlamentare: alianţa PSD-UNPR-PC a obţinut
16 mandate, PNL - 6 mandate, PDL - 5 mandate, UDMR - 2 mandate, PMP - 2
mandate, iar Mircea Diaconu un mandat. Deja candidaţii au şi intrat în posesia
certificatelor de europarlamentar @ Cât despre varianta unui viitor premier, lui
Vasile Blaga îi surâde ideea funcţiei, ba chiar a argumentat că este pregătit având
experienţă administrativă, politică… @ Fiindcă are “un cuvânt greu de spus în
partid”, Mircea Ionescu Quintus ţine morţiş ca numele PNL-ului să nu fie schim-
bat în cazul unei fuziuni cu PDL. “Cel puţin cât am să trăiesc eu în Partidul
Naţional Liberal, numele lui nu se poate schimba”, a spus seniorul la un post de
radio @ Nu e dintr-un film, ci din viaţa reală declaraţia lui Victor Ponta referi-
toare la desemnarea unui candidat la prezidenţiale din partea USD: “…poate fi
domnul Diaconu, pentru că este un personaj pe care nu ai nevoie să-l faci cunos-
cut”. Şi când te gândeşti că are şi “buletin de Bucureşti” iar acum şi de Bruxelles.
Dacă nu există o altă variantă cu şanse de câştig, va candida chiar premierul “cu
toată energia” de care dispune @ Aceeaşi părere o are şi Crin Antonescu – dacă
ar candida. După ce lasă conducerea partidului pe mâini bune, “nu orişicui”,
preşedintele demisionar al PNL ar vrea să fie din nou preşedinte. Al României.
Pentru că poate şi câştiga – zice domnia sa @  După avertizările repetate privind
codurile de inundaţii, de această dată, autorităţile nu vor fi luate de val, ba dim-
potrivă sunt pregătite să intervină cu 11.000 de angajaţi şi 2.160 de mijloace
tehnice în judeţele expuse riscului de inundaţii @ Adulţii se pregătesc asiduu să
sărbătorească Ziua Copilului! Timp de două zile această zi va fi marcată de ac-
tivităţi – majoritatea în aer liber – distractive şi care mai de care mai atractive.
Şi gratuite. Aşa încât, nu mai are rost enumerarea parcurilor, muzeelor şi insti-
tuţiilor culturale întrucât nu va exista metru pătrat care să nu se identifice cu
acest eveniment! Probabil că şi răsplata va fi pe măsura pregătirilor! @ Mircea
Diaconu şi-a ridicat şi el mandatul pentru Parlamentul European. Nu se ştie însă
cât va putea să se afle în posesia sa, pentru că problema pe care o are e serioasă
şi demersurile ANI sunt pe “ţeavă”. Va fi interesant de văzut cine va putea ocupa
locul pe care-l va lăsa liber. Nici un alt independent nu a îndeplinit baremul…
@ Când te amesteci în tărâţe… Mircea Băsescu este şantajat de ginerele şi fiica
lui Bercea Mondial. Cel pe care îl năşise… @ Liviu Voinea şi-a lăsat baltă tre-
burile Bugetului şi s-a repezit până în Singapore şi Japonia sa vadă cum se des-
curcă cei de acolo @ “Pleaşcă” Paleologu face pe disidentul: “Nu e de conceput
ca persoanele asociate dezastrului electoral al PMP să conducă partidul!” Evi-
dent, face aluzie la inexistentul Tomac. Dar cine a zis că a fost un dezastru?
@ Dealtfel, popularii se pregătesc să sărbătorească succesul într-un congres la
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care Cristian Preda va candida pentru vicepreşedinţia pe relaţii internaţionale.
Că tot se va afla mai mult pe la Bruxelles @Capra râioasă cu coada sus – vorba
românului, PMP nu doreşte o fuziune prin absorbţie cu partidele de dreapta. Cică
nu vrea să-şi piardă identitatea pe care n-o are încă… @ Arestarea unui director
din Primăria Capitalei nu va afecta lucrările de infrastructură – asigură Sorin
Oprescu, hotărât să se ocupe personal de acest aspect @ Băsescu l-a primit la
Cotroceni pe prinţul Charles cu care a mai discutat de una, de alta… @ Preşedin-
tele PMP, Tomac, exclude total ideea că partidul ar putea să continue să
funcţioneze fără Udrea. Mai degrabă fără Tomac… @ Agentul de circulaţie
Dragnea a decis: după congresul PNL, Antonescu va fi simplu pieton! @ Bombă
după bombă: după ce a renunţat la aliaţa cu PSD, la preşedinţia PNL, la aparte-
nenţa la ALDE, Antonescu renunţă şi la candidatura la preşedinţia ţării. I-a ajuns
experienţa interimatului… @ Admiratorii afişelor şi bannerelor electorale ale
PDL au ajuns la concluzia că cu feţe ca cele ale Monicăi Macovei şi Teodor
Stolojan s-ar putea turna o nouă variantă a “Familiei Adams!” @ O nouă festi-
vitate marca “Oprescu”: a fost dat în funcţiune primul pod al Pasajului Mihai
Bravu. Mai e puţin până la şoseaua suspendată… @ După ce a început să zboare
din funcţii nişte şefi cu antecedente liberale, Ponta dă asigurări că niciunul dintre
cei vreo 2000 de funcţionari sprijiniţi de PNL nu va fi disponibilizat. Vor fi cel
mult avansaţi… @ Atacat şi dinspre DNA şi dinspre fosta nevastă, Ioan Nicolae
a găsit soluţia să-şi salveze averea: i-a vândut-o mai pe nimic unei prietene…
@ Canotajul românesc nu-şi dezminte valoarea: echipajul de “8+1” a luat
medalia de aur la Campionatele Europene de la Belgrad @ A intrat în vigoare,
de la 1 iunie, pachetul de servicii medicale de bază! Să fiţi sănătoşi!   

Sindromul� �Marelui �L icur ic i
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Săptămâna 23
(02 – 08 iunie)

@ Codruţa Kovesi e convinsă că baronii se gândesc că nu pot fi prinşi
şi că sunt mai deştepţi decât procurorii. Acelaşi lucru îl cred şi procurorii, dar
ei au de partea lor… interceptările! @ O misiune comună FMI-CE-BM se află
la Bucureşti pentru a treia evaluare a acordului stand-by @ A fost găsit tarago-
tul furat al lui Dumitru Fărcaş. Hoţul s-a speriat de mediatizarea furtului şi l-a
abandonat pe o bancă, lângă Stadionul Naţional. Probabil că nici nu i-a plăcut
cum suna… @ Tăriceanu a identificat motivul retragerii lui Antonescu: n-a
mai suportat presiunea din partid! @ Ioana Băsescu s-a căsătorit civil, aproape
în secret, la Azuga, cu Radu Pricop. La ceremonie n-a participat familia @ A
intrat zâzania în PNŢCD-ul altoit cu Iniţiativa Liberală. Moisescu şi ai săi dau
vina pe Pavelescu pentru scorul infim obţinut la europarlamentare şi vor să-şi
vadă de drumul lor @ Primarul pesedist de la Buzău, Boşcodeală, a fost trimis
în judecată pentru abuz în serviciu. E un păcat în care cad cei mai mulţi pri-
mari… @ Regele Spaniei a făcut de bunăvoie ce a făcut al nostru forţat în urmă
cu 67 de ani de nevoie: a abdicat. În favoarea fiului său, Felipe @ Tăriceanu
face apel la continuarea “liniei” PNL din 2007-2008 – cea care a “pregătit”
România pentru criză. Nu prea îl mai ascultă nimeni… @ Becali a găsit, din
închisoare, un antrenor mai ieftin decât Reghe, care şi-a luat lumea în cap şi
s-a dus la arabi. Pe Costel Gâlcă, pe care-l va plăti doar cu 150.000 euro pe an.
Dacă apucă anul... @ După ce s-au întâlnit şi au pertractat delegaţiile PNL şi
PDL, băieţii lui Blaga au decis să fuzioneze cu liberalii lui Antonescu @ De
fapt ai lui Iohannis, care a fost numit preşedinte interimar, până la congres
@ Dealtfel, venerabilul Quintus nu vede un om mai potrivit decât Iohannis
pentru preşedinţie. A ţării @ Cu un partid tot mai mic, Diaconescu vrea să se
alieze cu “ciocoii” lui Ponta pentru a lupta împotriva lui Băsescu @ Negocierea
a fost atât de convingătoare încât pedeliştii au votat în unanimitate fuziunea
cu PNL-ul @ CNADNR s-a dumirit pe ce lume trăieşte şi acţionează: a de-
clanşat studiul de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Piteşti @ Revoluţie la
fisc: contribuabilii vor putea coresponda cu instituţia prin email @ Dacă i se
va propune acest lucru, Iohannis e hotărât să intre în cursa pentru prezidenţiale
@ Eternul şef al ROMATSA, Aleodor Frâncu, va fi, în sfârşit, schimbat
@ Senatorii n-au vrut să-l lase pe colegul Marius Isăilă pe mâna procurorilor
şi au respins cererea de arestare prezentată de DNA @ “Ponta este lovit de de-
menţă anti-democratică!” – îl diagnostichează Antonescu pe fostul său partener
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de alianţă @ Noua echipă a BNR va fi votată de Parlament cu două luni înainte
de încheierea mandatului. Se bănuieşte că Isărescu ar putea fi reales: pentru a
patra oară! @ Nicuşor Constantinescu dă dintr-o belea în alta: este cercetat
într-un nou dosar penal – pentru abuz în serviciu @ Traian Băsescu s-a întâlnit
cu Barack Obama în Polonia. Au dat mâna şi şi-au zâmbit prieteneşte, ca doi
aliaţi @ După secretarul general NATO şi vicepreşedinte american, soseşte în
vizită în România şi secretarul american al Apărării, Chuck Hagel. Se vor dis-
cuta, evident, problemele întăririi capacităţii de apărare prin modernizare şi
achiziţii @ Au trecut zece ani de când a fost lansat LOGAN-ul. A fost o lansare
de succes – dovadă vânzările actuale @ Poliţia a declanşat percheziţii la două
penitenciare de unde se dau telefoane – capcană @ Deşi nu moare de dragul
său, Antonescu îl va susţine pe Predoiu în campania pentru preşedinţie. Dacă
nu intră Iohannis în joc @ Gigi Becali n-o să mai poată ieşi la muncă (?!) timp
de trei luni, pentru că şi-a dat în petec în ziua de învoire @ Muzeul Literaturii
Române  va fi evacuat de către proprietarul clădirii – un istoric – care are pre-
tenţii financiare pe care primăria nu le poate acoperi @ Ioana Petrescu i-a “ras”
pe reprezentanţii ministerului Finanţelor din AGA de la CEC şi EXIMBANK,
care nu vor mai primi indemnizaţiile de 20% din leafa şefilor @ Dacă Isărescu
e susţinut de PSD pentru un nou mandat la cârma BNR, Olteanu nu va fi
susţinut decât de liberali, condiţie în care s-ar putea să-şi piardă postul de
viceguvernator @ Ca să se mai spele de reproşurile că nu l-a graţiat pe Becali,
Băsescu a graţiat o femeie, mamă a cinci copii, condamnată pentru că a furat
nişte… flori! @ Ministrul Economiei, Constantin Niţă, dă asigurări că Oltchim
nu va fi închis. Cel mult, dacă nu va fi privatizat în vară, va fi vândut mai târziu
@ DNA nu se lasă şi cere din nou un spor de pedeapsă pentru Adrian Năstase,
pe motiv că acesta ar fi fost “perseverent în infracţiuni.” Drept urmare,
procurorii sunt şi ei perseverenţi în a cere sancţiuni @ Ilie Vonica, milionarul
din Sibiu a cărui soţie a fost implicată în dosarul infracţiunilor cu reţete false,
s-a sinucis aruncându-se de la etajul noii sale vile @ Horea Uioreanu, preşe-
dintele liberal al CJ Cluj, îşi plătea ratele la bancă din şpăgile date de construc-
tori pentru atribuirea de contracte @ Semn bun: Comisia Juridică a Senatului
a aprobat tăierea pensiilor magistraţilor corupţi @ Au fost prinşi hoţii care
i-au furat taragotul lui Fărcaş. Cel care pretindea că l-a găsit pe o bancă, îl
cumpărase de fapt de la hoţi @ N-om avea noi autostrăzi, dar avem echipă de
Formula 1: FIA şi-a dat acordul ca echipa română FORZA ROSSA să con-
cureze în Campionatul Mondial de Automobilism @ FMI ne spune că n-are
nimic împotrivă ca Guvernul să reducă CAS-ul, cu condiţia să găsească banii
cu care să compenseze gaura din buget! @ Bugetarii vor primi tichete de va-
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canţă în valoare de şase salarii medii. Acestea vor fi impozitate la o cotă redusă
@ Nu că ne-am grăbi, dar Comisia Europeană ne atrage atenţia că nu în-
deplinim condiţiile de aderare nici la moneda euro. Noi ne-am propus să o
facem prin 2020-2021 @ Investiţiile din economia naţională au scăzut dramatic
în primul trimestru 2014 faţă de cel din 2013: cu 7,4%. Economia nu prea dă
semne că ar începe să duduie @ Cine se bucură de creşterea salariului minim
nu se va bucura de creşterea cuantumului amenzilor de circulaţie @ Cu câteva
zile înainte de aniversarea festivă a 150 de ani de existenţă a Curţii de Conturi,
preşedintele Nicolae Văcăroiu afirmă, într-un interviu acordat în exclusivitate
AMOS NEWS, că prin reducerea evaziunii fiscale s-ar putea aduce la buget
un plus de 20 miliarde euro! @ Ca să îndeplinească cerinţele NATO, guvernul
va majora deficitul bugetar pentru 2014 cu 700 milioane lei @ Comisia “Nana”
şi-a încetat activitatea. A trimis concluziile la Parchet. Ponta se întreabă dacă
poate fi dat publicităţii raportul parlamentar @ Deşi Parlamentul nu e de acord,
Guvernul sprijină înfiinţarea unui Parchet European @ Numele lui Geoană fi-
gurează pe lista scurtă a candidaţilor pesedişti la prezidenţiale. Pe această listă
sunt două nume, iar al doilea îi aparţine @ De la Varşovia, Obama ne transmite
că nu suntem singuri în faţa ruşilor. Şi când te gândeşti că Bush ne îndemna să
facem un “pod” spre Moscova. Peste Ucraina… @ În timp ce tatăl Uioreanu
e în arest, cercetat pentru acte de corupţie, Uioreanu fiul a fost condamnat de-
finitiv pentru trafic de droguri @ Se întâmplă ce nimeni nu şi-ar fi imaginat:
PSD-ul negociază cu Partidul Diaconesc un protocol de colaborare la nivel
parlamentar. Pentru voturile puţinilor pepededişti care n-au migrat încă, Ponta
e dispus chiar să renunţe la un portofoliu guvernamental @ Pemepistul Florin
Popescu a scăpat de arest: va fi cercetat sub control judiciar! @ Din Clujul său
asediat de procurorii DNA, Boc mai emite câte o cugetare: după el Johannis
ar porni cu prima şansă la prezidenţialele în care Băsescu l-ar fi dorit pe el
drept candidat @ Fostul şef de la Circulaţie, Jianu, dat afară când cu incendiul
de vegetaţie de pe autostrada Soarelui, a fost promovat adjunct al Inspectorului
general al Poliţiei Române @ Operaţia de micşorare a sânilor i-a fost de mare
folos Simonei Halep. A ajuns în semifinală la Rolland Garros, îngenunchind,
la propriu, pe rusoaica Kuzneţova şi băgându-şi deja în cont o jumătate de mili-
on de euro @ Ponta a cerut ca şedinţa de guvern să se încheie la ora 15, ca să
poată să o vadă la TV pe Simona. Din nefericire (pentru membrii Guvernului),
meciul acesteia a fost amânat din cauza ploii @ Noul antrenor al Stelei, Gâlcă,
şi-a trecut în contract o primă pentru câştigarea Champions League! Optimist,
băiatul ăsta, care n-a mai antrenat până acum nici o echipă de primă divizie
@ Arestări în serie la APIA, unde s-a descoperit o fraudă de milioane prin plăţi
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făcute unor falşi posesori de terenuri şi animale, între care şi câţiva slujitori ai
bisericii @ Trei medici din Caraş-Severin sunt urmăriţi penal pentru eliberarea
de decizii ilegale de pensionare. Li s-a pus sechestru pe bunuri în valoare de
un milion de euro @ Şeful Pentagonului, Chuck Hagel a poposit şi el în Româ-
nia la bordul unui distrugător. Duşa l-a întâmpinat înarmat cu o umbrelă, pentru
că ploua @ Nagel s-a întâlnit şi cu Ponta, pe aeroportul Kogălniceanu @ Pri-
marul din Piatra Neamţ, Pinalti, a fost şi el audiat la DNA, într-un dosar în care
e cercetat sub control judiciar @ Aşteptând verdictul magistraţilor într-un pro-
ces de evaziune fiscală, fostul candidat rom la preşedinţie, Ninel Potârcă, a
făcut un infarct @ Miliardarul Adamescu, cel tratat cu mănuşi de DNA, şi-a
dat în petec, nerespectând interdicţiile impuse la arestul la domiciliu. Aşa că a
fost umflat şi dus la Parchet, unde a fost reţinut, deocamdată, pentru 24 de ore
@ Parchetul a declanşat urmărirea penală în cazul a opt persoane din dosarul
“Nana”! @ Procurorul-şef DNA, Codruţa Kovesi, sesizează… DNA, în cazul
“Oprişan”, al cărui dosar trenează de opt ani, mai având puţin până să intre la
prescriere. De vină se pare că sunt chiar procurorii DNA care au tot cerut stră-
mutarea procesului din Vrancea la Cluj @ Directorul de infrastructură din
Primăria Capitalei, Mădălin Dumitru a fost reţinut pentru acte de corupţie.
Omul nu mai rezista să nu-şi dea pe dinafară bunăstarea, exprimată în maşini
de lux, obţinute în schimbul unor lucrări proaste pe la pasajele Bucureştiului
@ Recunoscător pentru tratamentul “blând” pe care i l-a aplicat interimarul
Văcăroiu la prima suspendare, Băsescu a decorat mai mulţi şefi de la Curtea
de Conturi cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţare @ CE ne-a bătut
obrazul în legătură cu modul neglijent în care Guvernul a îndeplinit obligaţiile
din Acordul de Parteneriat: alocări dezechilibrate şi nerespectarea legislaţiei
UE @ DNA a reţinut şi un vicepreşedinte de la ANRE pentru suspiciuni de
corupţie, care, de regulă se adeveresc @ Se pare că va fi tot mai greu să se taie
şi să se fure lemne din păduri. S-a dat în funcţiune un software de urmărire în
timp real a circulaţiei materialului lemnos. Hackerii noştri vor avea de lucru…
@ Ce nu i s-a permis unei amărâte, condamnată pentru furtul unor flori din
parc – să meargă la înmormântarea copilului de câteva luni – i s-a permis însă
soţiei miliardarului Vonica, reţinută în dosarul reţetelor de cancer falsificate
@ Ministrul Niţă pleacă într-o vizită oficială în China unde speră să pună în
mişcare acordurile încheiate la Bucureşti, cu prilejul vizitei premierului chinez
@ Suspansul s-a încheiat: Elena Udrea şi-a depus candidatura pentru şefia par-
tidului al cărui preşedinte – fantomă este Tomac @ În schimb, Ungureanu bate
mult mai sus: e primul candidat oficial la preşedinţia ţării. De acum până în
iarnă va fi în campanie electorală @ Pronosticul lui Matts Wilander s-a con-
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firmat: Simona Halep a câştigat semifinala cu nemţoaica Petkovici şi s-a cali-
ficat în finala în care se va confrunta cu celebra Maria Şarapova   @ Până şi
Funeriu – zis “Pixelul albastru” – candidează la preşedinţia PMP. Curând, toţi
membrii partidului se vor afla pe lista de candidaţi @ El a atacat-o recent pe
Elena Udrea, pe care o consideră responsabilă de eşecul partidului. Blonda
Udrea este însă mândră de ce a realizat şi e hotărâtă să-l dea deoparte pe Tomac
@ Comisarul European Dacian Cioloş vine la Bucureşti într-una dintre ultimele
sale misiuni oficiale. E mulţumit că şi-a aranjat asistentul Moisă, pe care l-a
pus pe lista europarlamentară a PSD-ului @ Primarul din Timişoara, Robu, a
fost amendat de “Discriminare” pentru nişte postări pe Facebook considerate
nerespectuoase la adresa concetăţenilor romi care au asediat şi cucerit centrul
oraşului @ Hagi este mândru de Halep. Normal, e machedoancă de-a lui
@ Deşi Ponta se mai fandoseşte, Dragnea lămureşte lucrurile: nu e nici o listă
“scurtă” sau “lungă” de candidaţi la preşedinţie. E doar Ponta. E o lovitură sub
centură aplicată lui Geoană care tânjeşte măcar după o candidatură @ Culmea
tupeului guvernamental, veritabil atac la instituţiile verticale: fratele preşedin-
telui Curţii Constituţionale, Zegrean, a fost demis pentru că încasa salarii ne-
simţite la Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor @ Udrea îşi face
iluzii: nu crede că Ponta va candida la prezidenţiale @ Dacă nu o fac alţii, o
face Lăzăroiu: a prezentat el o “listă scurtă” de candidaţi la preşedinţie @ Dan
Adamescu a fost reţinut pentru 29 de zile în arest @ Modest, Ponta spune că
nu el va decide candidatul la preşedinţie, ci Congresul PSD @ Despre Oltchim,
premierul afirmă că nu mai are pierderi! Păi, ce să mai piardă? @ Hackerul
Guccifer, cel care a dat în vileag corespondenţa amoroasă dintre europarla-
mentarul Corina Creţu şi fostul secetar de stat american Colin Powell, a fost
condamnat la 7 ani închisoare pentru isprăvile sale @ La aniversarea a 150 de
ani a Curţii de Conturi, după pauză, toţi invitaţii oficiali – în frunte cu preşed-
intele şi premierul – au părăsit adunarea lăsându-i pe oaspeţii de peste hotare
să-şi transmită mesajele în faţa unei săli aproape goale @ Susţinătorul “diver-
sităţii” de opţiuni sexuale, Remus Cernea, s-a hotărât să candideze şi la preşe-
dinţie. Poate de acolo reuşeşte să modifice percepţiile… @ Parada Gay şi
Marşul pentru Normalitate s-au desfăşurat concomitant, fără incidente. Fiecare
cu ale lui… @ Mişcarea Populară şi-a adunat efectivele la Sala Palatului pentru
alegeri. Din cei cinci candidaţi au rămas doar doi  - Elena Udrea şi Daniel
Funeriu – care şi-au tranşat conducerea în favoarea favoritei prezidenţiale
@ Simona Halep a pierdut finala de la Rolland Garros, în faţa mai experimen-
tatei Maria Şarapova, dar a jucat excelent entuziasmând spectatorii care au
asistat la cea mai frumoasă finală din ultimii 20 de ani @ În locul incolorului
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Tomac, PMP-ul are o preşedinţie care luceşte din toate accesoriile. Dar şi un
candidat la preşedinţie, în favoarea fostului candidat la preşedinţia PSD şi fost
(?!) preşedinte al UNPR, eliberat din captivitatea prezidenţială în acest scop:
Cristian Diaconescu @ Traian Băsescu s-a întâlnit cu trei senatori americani,
între care şi rivalul lui Obama la prezidenţialele din 2008: John Mc Cain
@ La priveghiul lui Ilie Vonica, pentru care, soţia sa, reţinută în dosarul
reţetelor false oncologice a primit o învoire de trei ore au fost incidente. Ea a
fost protejată cu umbrelele de năvala paparazzilor @ Johannis a dat un interviu
la PRO TV, în care a înşirat, vreme de două ore, numai platidudini, făcându-
ne să-l regretăm deja pe Antonescu @ PPDD va intra în Guvern pe 16 iunie şi
va primi importantul portofoliu al Românilor de Pretutindeni pe care-l va ocupa
preşedinta Simona Man. Fondatorul, care a ratat şi europarlamentarele, rămâne
în umbră @ Am aflat de ce era ministrul Niţă atât de liniştit în legătură cu
OLTCHIM, înainte de plecarea în China: a găsit clienţi acolo!    

Săptămâna 24
(09 – 15 iunie)

@ Înfrângerea Simonei Halep a declanşat o adevărată isterie media.
Pe toate canalele este prezentă campioana care putea să fie, silabisind declaraţii
ca citite de pe prompter. Bucuria e frumoasă, dar ar trebui să rămânem cu pi-

Câşt igătorul � ia� totul
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cioarele pe pământ: înfrângerea e, totuşi, înfrângere, iar locul 3 într-un clasa-
ment în care nu figurează decât două tenismene de super-clasă (Serena şi
Maria) nu înseamnă mare lucru @ Compania TEN AIR-WAYS a lui Ovidiu
Tender a renunţat la 88 din cele 138 de zboruri regulate programate pentru luna
iunie. N-au fost cereri… @ Preşedintele Traian Băsescu se pregăteşte pentru
un nou nepot – de data asta de la Ioana. Acesta s-ar putea să-l găsească în situ-
aţia de simplu cetăţean @ Tăriceanu îl atacă pe Iohannis: în PNL sunt pro-
movaţi cei care se disting prin servilism. Ceilalţi sunt daţi afară…
@ Parlamentarii, cocoşaţi de cât muncesc, propun alte patru zile libere @ Pre-
şedinta Înaltei Curţi, Livia Stanciu, e şantajată de o fostă angajată a soţului,
avocat, decedat anul trecut @ Ungureanu e foarte supărat: e convins că par-
tidele vor să propulseze la Cotroceni un candidat supus şi uşor de controlat, în
loc să-l susţină pe el, care nici supus nu e şi nici de controlat n-are cine şi de
ce să-l controleze @ Începe examenul de bacalaureat. Dezastrul continuă…
@ Veşti proaste de la Metrorex: metroul din Drumul Taberei nu va fi gata mai
devreme de 2016! @ A început bacalaureatul: 160.000 de absolvenţi joacă la
ruleta cunoştinţelor. Cu 30.000 mai puţini decât anul trecut @ O veste bună de
la Muncă: absolvenţii promoţiei 2014, care au împlinit 16 ani, au dreptul la in-
demnizaţia de şomaj @ Simona Halep nu scapă de obligaţii: Ponta o va de-
semna ambasador al turismului românesc. Va purta la turnee frunza Elenei
Udrea… @ Dacă tot nu mai e nimic de făcut cu vechiul partid liberal,
Tăriceanu s-a hotărât să facă unul nou! @ Voiculescu mai scapă o tură: după
ce judecătorul Mustaţă a fost arestat, iar colegul de complet Duţă s-a cerut la
pensie, dosarul urmează să fie repartizat unui alt complet care-l ia de la zero şi
nu e sigur că va reuşi să se lămurească până în decembrie, când se prescrie!
@ Marian Preda, preşedintele Fundaţiei Mişcarea Populară s-a supărat şi a
demisionat când a văzut că noul partid se face cu oamenii vechi @ Cu mare
viteză, în locul său a fost ales (?!) Cristian Diaconescu, prezidenţiabilul PMP
@ În pieţele sectorului 4, Piedone i-a scutit de plata taxei de tarabă pe pro-
ducătorii vârstnici @ S-a hotărât: fuziunea PNL-PDL se va realiza până la 1
august @ Zgonea a anunţat că săptămâna viitoare va avea loc în plen votul
pentru consiliile de administraţie de la TVR şi SRR @ Tăriceanu o ia cu
binişorul în construcţia sa politică. Va lansa mai întâi un Grup de Iniţiativă
pentru păstrarea identităţii liberale. Împotriva întinării nobilelor idealuri…
@ Şova ne linişteşte în legătură cu cheltuielile de vacanţă: nu se pune problema
taxării pe autostrăzi (care autostrăzi?) nici anul acesta, nici cel viitor… @ In-
vestiţiile de la ENEL s-au făcut pe banii clienţilor taxaţi dublu cu “timbrul
verde” care fusese suspendat @ Supărarea lui Baconschi (cel care se declara
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doborât de farmecul Elenei Udrea) că nu s-a mai regăsit în conducerea noului
partid, acuzând “epurarea” intelectualilor, noua preşedintă îi răspunde că şi aşa
sunt destui intelectuali în PMP… @ Ungurii sunt foarte iritaţi că n-au fost con-
sultaţi de Ponta când a deschis negocierile cu PPDD, şi susţin că această alianţă
îi face de râs! @ Ba, mai mult: Hunor crede că cooptarea oamenilor lui Dia-
conescu ar fi un dezastru! @ ANI a constatat că un fost şef al Spitalului
Judeţean din Tg Jiu nu poate justifica peste 250.000 de euro din averea sa
@ Mai mulţi lideri judeţeni ai Fundaţiei Mişcarea Populară au demisionat în
semn de solidaritate cu Marian Preda… @ Tăriceanu explică de ce l-a tăiat pe
Traian Băsescu de pe lista de invitaţi la festivitatea de aniversare a Senatului:
pentru că prin referendum a vrut să desfiinţeze această cameră @ România se
remarcă din nou în Europa: la noi s-a înregistrat cea mai mare creştere a preţu-
lui benzinei - de peste 16%. Doar Danemarca se apropie de acest nivel
@ Primăria Capitalei a declanşat ofensiva împotriva ţânţarilor şi căpuşelor care
fac deja multe victime @ INS ne dă de veste că în aprilie producţia industrială
s-a cam diminuat. Efectele urmează... @ Senatorii au decis să voteze dacă Bă-
sescu să fie invitat sau nu la şedinţa aniversară, Tăriceanu se motivează că
n-a vrut să-l pună într-o situaţie penibilă… @ În schimb, principesa Margareta
va fi primită cu braţele deschise la şedinţă… @ Uite că s-a putut întâmpla şi
aşa ceva: un fost senator PPDD, migrat la alt partid, revine cu capul plecat
acum când se aude că partidul diaconesc ar putea să intre la guvernare @ Poşta
Română are un nou Consiliu de Administraţie, dar vechile probleme. În locul
lui Smeeanu a fost numit Alexandru Petrescu @ A 24-a ediţie a Zilei Silvicul-
torului se sărbătoreşte sâmbătă, la Moeciu @ După ce a încercat să mituiască
judecătorii şi a fost prins, Adamescu a vrut să cumpere şi tăcerea martorilor –
a fost motivul pentru care a fost luat din arestul la domiciliu şi transferat la
Rahova @ Deputatul Alin Petrache a demisionat din Parlament, ca urmare a
alegerii sale în funcţia de preşedinte al COSR @ Odată cu sezonul, s-a re-
deschis şi circulaţia pe podul de la Agigea, încă nereparat! @ Decepţie mare
pentru Cernea: doar trei dintre colegii săi de la Cameră au votat pentru legifera-
rea căsătoriei civile între persoanele de acelaşi sex @ Rudel Obreja a fost eli-
berat şi el din arest şi a fost plasat sub control judiciar la domiciliu @ Cristi
Borcea şi Victor Becali vor putea ieşi la muncă, de la penitenciarul Poarta Albă.
Probabil tot la gazonul lui Hagi @ Şeful austriac al complexului Grand de la
Marriott, Gregor Aufhauser este de părere că România are o mare oportunitate
să devină un pol de influenţă în această parte a Europei @ Mugur Isărescu con-
stată că la nivel politic există un consens că România va adera la euro în 2019,
când va deţine preşedinţia Uniunii @ Guvernul a hotărât să-i ajute pe marii
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consumatori de energie electrică. Aceştia vor fi scutiţi de plata a 85% din taxa
certificatelor verzi @ E o schemă de ajutor de stat estimată la 750 milioane
euro @ Elena Udrea pune condiţii: partidul său va susţine un candidat comun
al dreptei la preşedinţie, doar dacă acesta va fi Cristian Diaconescu @ Autorii
de scenarii lansează încă unul: dacă Ponta va merge la Cotroceni, locul său la
şefia partidului va fi luat de George Maior, de la SRI @ Tăriceanu şi-a lansat
un ONG prin care vrea să păstreze identitatea liberală. L-au urmat, deocamdată,
vreo 15 parlamentari @ Clubul de fotbal Dinamo intră în insolvenţă: tribunalul
a admis cererea lui Ionuţ Negoiţă @ La Academie a avut loc un simpozion
dedicat bicameralismului, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la crearea Se-
natului @ Se pare că negocierile cu FMI au eşuat. Totuşi, Ponta anunţă reduce-
rea CAS-ului pentru octombrie (în loc de iulie, cum fusese vorba iniţial)
@ Cooptarea PPDD la guvernare a fost amânată în urma protestelor UDMR
@ Că negocierile cu FMI n-au fost încununate de succes o dovedeşte declaraţia
lui Ponta cum că n-am mai avea nevoie de un nou acord. Aşa a zis şi Tăriceanu
prin 2007-2008, când “duduia” economia @ Adevărată eroină politică, Elena
Udrea se grozăveşte cu faptul că e singura care a rămas până la capăt alături
de preşedinte! De ce oare l-au părăsit toţi? @ Constantin Niţă a făcut un veri-
tabil tur de forţă în China de unde se întoarce cu veşti bune pentru economie
@ Dan Voiculescu s-a făcut foc şi pară pe Kovesi pe care are de gând să o
reclame la toate forurile internaţionale pentru că s-a pronunţat asupra unui
dosar în curs. Nu-i trece prin cap să beneficieze de prescriere, ci vrea să fie
judecat cu orice preţ @ Hunor crede că românii nu vor vota cu altcineva la
prezidenţiale decât cu Ponta @ Golanul cu Rolls Royce - fostul „preşedinte”
(?!) al Camerei de Comerţ - a prins glas de când i s-a dat învoire la domiciliu.
„Procurorii spun numai imbecilităţi! – afirmă Mihail Vlasov cu aplomb, făcând
în faţa instanţei şi o demonstraţie a modului cum aruncă el cu banii la cazino
@ Laszlo Tokes s-a răzgândit şi vrea înapoi “Steaua României” care i-a fost
retrasă anul trecut pe motiv de incompatibilitate… morală @ 3000 de pilule
Viagra contrafăcute au fost vândute în stradă de nişte indivizi pe care i-a prins
poliţia. Amatorii de chilipiruri vor pune – probabil - lipsa de performanţă pe
seama producătorului… @ Inventivi, românii au găsit soluţia de a nu mai plăti
taxele excesive percepute de cei care transferă bani: aproximativ un miliard
de euro au fost trimişi acasă prin rude sau prin şoferii de autocare! @ Taxa de
poluare,  încasată – ilegal – într-o singură tranşă, va fi restituită în rate eşalonate
pe cinci ani! @ UDMR nu mai pune candidat propriu la prezidenţiale (n-ar
mai avea ce “remorca”), ci va merge pe mâna lui Ponta… @ Geloasă pe suc-
cesul Simonei Halep, Sorana Cârstea va boicota Bucharest Open. 
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Săptămâna 25
(16 – 22 iunie)

@ Săptămâna a început cu o veste-bombă: ruşii le-au tăiat gazul
ucrainienilor, pe a căror conductă vine şi o parte din gazul nostru… @ Dar şi
cu listarea pe bursă a Electrica – concomitent la Bucureşti şi Londra. Este o
mişcare de 300 milioane euro @ Acţiune în forţă a DNA, la Ministerul Sănătăţii
şi la trei spitale, pe urma unor fraude la banii europeni prin licitaţii trucate pen-
tru echipamente medicale. Bula infracţională medicală creşte văzând cu ochii
@ Ponta ne linişteşte în legătură cu gazul rusesc: avem rezervele necesare pe
termen scurt. Pe termen lung, va trebui să umblăm la gazele de şist… @ Voinea
şi Gherghina au fugit de la Finanţe pentru a se pune la adăpost în CA al BNR,
ca viceguvernator şi membru. După ei potopul…  @ Fostul sindicalist, ministru
al Muncii şi membru al UNPR, Marian Sârbu a promovat în funcţia de prim-
vicepreşedinte al ASF, în urma plecării lui Dăianu spre o leafă mai bună, la
BNR @ Chiliman s-a înscris în PDL, unde a fost primit cu braţele deschise şi
cu o funcţie de vicepreşedinte. Este locul unde s-ar putea reîntâlni cu cel care
l-a gonit din PNL: Antonescu! @ Eternul Mugur Isărescu a fost nominalizat
pentru cel de-al cincilea mandate la cârma BNR, unde se afla deja de mai bine

Fuziune�pr in�absorbţ ie
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de două decenii. Este, oricum, demnitarul cu cea mai lungă domnie postrevo-
luţionară @ Tăriceanu a câştigat partida cu reprezentanţii PDL-ului din Senat,
care nu puteau concepe aniversarea de 150 ani a instituţiei fără cel care voia
să o desfiinţeze: Băsescu. S-a concluzionat că e dreptul actualului preşedinte
(al Senatului) să invite pe cine vrea el la sindrofie! @ Ponta vrea să reprezinte
şi electoratul PPDD – cu sau fără Diaconescu. Sunt, în fond, 10% dintre alegă-
tori. Sau “erau”… @ Judecătoarea Gabriela Bârsan, soţia fostului nostru
judecător la CEDO a fost trimisă în judecată de DNA pentru fapte de corupţie
@ Ponta participă la şedinţa aniversară a Senatului… @ Suspect de tăcut de
când cu vâlva făcută de amestecul fratelui său în cazul lui Bercea Mondial,
Băsescu se pronunţă pe o temă neutră, dar dragă lui: sprijinul ruşilor pentru
forţele paramilitare din Ucraina. Îi mai dă un ghiont lui Putin… @ Gigi Becali
a obţinut o victorie în justiţie: tribunalul a anulat interdicţia de a primi pachete
şi de a ieşi la muncă. Îşi va putea relua activitatea la baza sportivă a finului
Gică @ CNADNR a alocat 50 milioane de lei pentru litigii. Va putea acum să
plătească şi milionul datorat tinerei care şi-a pierdut o mână într-un accident
@ Stelian Tănase, numit legal pe post, va începe curăţenia prin canale. Vor
mai rămâne doar TVR1 şi TVR2 @ Aniversare cu cântec la Senat, cu prilejul
marcării celor 150 de ani de existenţă. Subiectul central a fost neinvitarea lui
Băsescu la sindrofie. Preşedintele a fost atacat de Tăriceanu, Iliescu, Hreben-
ciuc, dar apărat de Blaga şi Antonescu @ Victor Ponta se răsteşte la Curtea
Constituţională pe motiv că n-a dat motivarea la respingerea Legii Insolvenţei
@ Aveţi puţintică răbdare! – replică Zegrean, anunţând că judecătorii au la dis-
poziţie 30 de zile ca să o facă şi sunt decişi să nu piardă nici o zi @ În Cameră
a fost respinsă solicitarea liberalilor ca proiectul de lege privind amnistia şi
graţierea să fie scos de pe ordinea de zi. Rămâne acolo @ OMNIASIG a plătit
despăgubiri de 4 milioane euro pentru accidentul din Muntenegru @ DNA cere
din nou arestarea lui Nicuşor Constantinescu. Acesta este însă în SUA şi nu dă
semne că s-ar întoarce curând @ Tot DNA a început ancheta în dosarul lui
Mircea Băsescu, în care acesta e acuzat de trafic de influenţă @ Peste 1800 de
aviatori au reclamat la Parlament că nu-şi primesc înapoi pensile tăiate de Boc
@ Torţionarul Vişinescu a fost trimis în judecată. Are peste 80 de ani şi o con-
damnare consistentă în perspectivă @ Ghervazen Longher, deputat din partea
comunităţii poloneze, a fost condamnat la 3 luni închisoare, cu suspendare pen-
tru conflict de interese. Îl aşteaptă o suspendare – definitivă – din Parlament
@ Hidroelectrica este în alertă datorită tonelor de deşeuri acumulate în baraje,
care pun în pericol siguranţa sistemului energetic: Nimeni nu spune însă cine
trebuie să le extragă şi cum (adică pe ce bani…) @ PMP a semnat angajamen-
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tul pentru combaterea corupţiei, după ce a exersat extensiv “cumpărarea” de
voturi la recentele alegeri, pe principiul “buletinului la purtător”, despre care
vom mai avea prilejul să vorbim @ Încă un deputat din partidul diaconesc –
Luminiţa Adam – trece la UNPR. Curând, PSD nu mai are cu cine să se alieze
@ 80% din ultima indemnizaţie (ştim bine cât de consistentă!) este cuantumul
pensiilor speciale pentru magistraţi, care nu vor mai fi acordate celor con-
damnaţi definitiv pentru acte de corupţie @ La Primăria Capitalei a fost semnat
memorandumul de colaborare cu oraşul chinez Chonquing @ A intrat şi Bog-
dan Hossu pe mâna ANI, care l-a găsit incompatibil, pentru calitatea de
reprezentant al angajaţilor de la Radio România @ Aşa cum era de aşteptat,
ANI a cerut Parlamentului European ca Mircea Diaconu să nu fie validat ca
europarlamentar @ Decizie definitivă în procesul lui Cioacă: fără cadavru, fără
arma crimei, fără dovezi directe – a fost condamnat la 16 ani închisoare… Şi
dacă Elodia apare mâine-poimâine? @ În sfârşit, Curtea Constituţională s-a
mişcat şi a comunicat motivarea respingerii contestaţiei preşedintelui Băsescu
la Legea Insolvenţei… @ Japan Tobacco International s-a mutat în casă nouă.
“Sfeştania” s-a făcut în prezenţa ambasadorului japonez, Yamamoto, şi a pri-
marului Sectorului 2, Neculai Onţanu @ Guvernul a majorat sporurile anga-
jaţilor din armată, servicii şi penitenciare @ Judecătorul Florică Duţă a scăpat
de judecarea dosarului ICA: i-a fost aprobată cererea de pensionare! Vrea să
ia şi sporul, care altminteri ar putea fi în pericol… @ Susţinătorul Elenei Udrea
de la Nana, Fileaţă, a fost condamnat la patru ani închisoare pentru brânciul
dat protestatarei din localitate @ Udrea declară că partidul său rămâne deschis
discuţiilor cu PNL şi PDL pentru un candidat comun la preşedinţie. Cu condiţia
ca acesta să fie Diaconescu. Cristian, nu Dan @ Mircea Diaconu crede că prin
retragerea sa din PE, cerută de ANI, România ar pierde un mandat de europar-
lamentar. Nu că ar fi vorba de el… @ Johannis dă asigurări scepticilor că unifi-
carea dreptei se va face fără Băsescu. Y compris Elena Udrea… @ Deşi e
convins că Traian Băsescu nu este implicat în prostia fratelui său cu clanul
Bercea, Ponta e de părere că ar trebui să demisioneze, pentru ca Justiţia să-şi
poată face datoria @ Daniel Constantin are păreri: o remaniere ar trebui făcută
în iulie, nu mai devreme. Ponta e de acord @ Bercea a făcut declaraţii prin
geamul dubei. A mărit miza: toată operaţiunea ar fi valorat două milioane de
dolari, iar banii au ajuns şi la Codruţa Kovesi (prin şoferul ei) şi la Livia Stan-
ciu, şefa Înaltei Curţi. Poate că şi la Papa de la Roma… @ Mircea Băsescu
încearcă să-şi salveze fratele: Traian nu are nici o legătură cu legătura mea cu
familia lui Bercea! @ Şi Rompetrol/Kaz Munai vrea banii înainte de la
ucrainieni @ Mircea Băsescu a fost citat să se prezinte la DNA @ Cu faţa de
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criză şi mai să-i dea lacrimile, Traian Băsescu iese din silentio stampa decla-
rând că nu este cu nimic implicat în manevrele fratelui său. Şi, ca dovadă, a
ales între acesta şi consolidarea justiţiei @ Domnişoara Usturoi/alias Ioana
Petrescu, rămasă singură pe puntea Finanţelor după dezertarea cuplului Voinea-
Gherghina, crede că reducerea CAS va susţine crearea de noi locuri de muncă
@ Sandu Anghel a fost adus din penitenciar la DNA. Cum “cine e Sandu
Anghel”? Finul fratelui Băsescu @ Poliţia rutieră s-a pus pe capul
taximetriştilor. 1200 dintre aceştia au fost amendaţi într-o singură zi
@ CNADNR i-a achitat despăgubirea de un milion de euro tinerei care şi-a
pierdut mâna într-un accident pe autostradă @ Guşă depistează o nouă manevră
ocultă de-a lui Voiculescu în povestea cu Bercea Mondial @ Mădălin Dumitru,
directorul de la infrastructură din Primăria Capitalei a fost arestat @ Bogdan
Oprea, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei se amestecă şi el în povestea cu
Bercea, deconspirând faptul că SRI nu l-a informat pe Băsescu despre şantajul
la fratele său @ Adus în faţa procurorilor, Bercea a devenit brusc mut şi n-a
mai vrut să facă nici o declaraţie @ Mişu Negriţoiu vrea să spargă cuibul de
fini, naşi şi nepoţi din ASF. Pentru posturile de director se va da examen
@ Bomba zilei: Mircea Băsescu a fost reţinut de procurori pentru 24 de ore!
E groasă pentru preşedinte şi pentru lupta sa împotriva corupţiei! @ Iese iar la
rampă Bogdan Oprea şi explică că o eventuală demisie a preşedintelui ar fi cea
mai mare piedică care s-ar pune în calea justiţiei! Dar, cum s-a mai întâmplat,
Justiţia se poate ridica şi merge mai departe… @ Senatul a aprobat tacit (adică
n-a avut timp să o ia în discuţie) o iniţiativă legislativă prin care se propune ca
elevii să primească o masă caldă în loc de corn şi lapte. Să vedem dacă la
Cameră vor avea mai mult timp… @ Tot Senatul a mai aprobat o altă propu-
nere legislativă, potrivit căreia românii cu credite în valută le vor putea converti
în lei fără comisioane sau garanţii suplimentare @ Adrian Năstase ar trebui să
afle dacă instanţa aprobă cererea DNA de suplimentare cu un an a pedepsei
primite. De ce să nu-l împuşcăm? @ Victor Ponta a fost invitat la o reuniune
informală organizată la Paris de Francois Hollande, alături de alţi şase şefi de
guverne social-democrate din UE @ Hidroelectrica are un nou manager de
Trading în persoana lui Radu Luca @ Ministrul Constantin Niţă s-a întâlnit cu
omologul său din Muntenegru pentru a analiza oportunităţile de cooperare
@ Soţia lui Mircea Băsescu spune că a existat o presiune imensă din partea
familiei lui Sandu Anghel. Întâi ca să ia banii, iar apoi ca să-i dea înapoi
@ Vremea rea face prăpăd pe litoral în debutul sezonului: inundaţii şi eroziuni
puternice ale plajelor @ ELECTRICA vrea să folosească banii pe care-i ia din
listarea pe bursă ca să facă investiţii de 1,4 miliarde euro, până în 2018
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@ Codruţa Kovesi a sesizat ... DNA, cu privire la “afirmaţiile mincinoase” ale
lui Sandu Anghel! @ Ultimele evenimente i-au schimbat şi lui Adrian Năstase
impresia despre DNA: face şi lucruri bune! Unul dintre acestea este arestarea
lui Băsescu. Mircea, nu Traian @ Înalta Curte de Justiţie a sesizat Curtea Con-
stituţională în legătură cu suspendarea urmăririi penale a preşedintelui Băsescu,
în urma acuzaţiei de şantaj a Gabrielei Firea din motive de imunitate...
@ Raluca Turcan admite că Băsescu are o problemă de imagine dar - zice ea
- cu toate acestea este cu 10 clase peste Ponta. Ce fel de clase? @ Ponta profită
de conjunctură şi îi cere lui Băsescu mandat de participare la Consiliul Euro-
pean. Gândeşte el că preşedintelui i-ar fi cam penibil să se prezinte în faţa
colegilor săi europeni cu clopoţeii corupţie frăţeşti agăţaţi de costum @ La
judecarea cererii de arestare, Mircea Băsescu a spus cu toată convingerea: sunt
nevinovat! Nu ştie că puşcăriile sunt pline de nevinovaţi @ Năstase mai
aşteaptă o săptămână până să afle dacă i se contopeşte sau i se măreşte
pedeapsa cum vor procurorii @ Dragnea face precizări importante: Bercea
n-a fost niciodată în biroul său! De văzut l-a văzut pe geam, rătăcind prin curtea
PSD-ului @ Expirând ordonanţa de reţinere pentru 24 de ore, Mircea Băsescu
s-a văzut liber. A avut, totuşi, o bănuială şi nu s-a dus acasă până la terminarea
judecăţii care a decis că trebuie să mai rămână la Rahova încă 30 de zile @ De
ziua sa, Adrian Năstase a mai scos o carte: “Cele două Românii”, o colecţie de
documente din timpul guvernării 2000-2004 @ Câteva mii de români au fost
surprinşi de inundaţiile catastrofale din Bulgaria în hotelurile din Albena unde
se bucurau de all inclusive @ Ponta a participat la o reuniune informală a şe-
filor de guverne social democrate din statele UE @ A revenit în ţară şi s-a în-
tâlnit cu cinci premieri din vecini pe care i-a dus să vadă Delta Dunării @ Gigi
Becali s-a răţoit la şefii penitenciarului Poarta Albă şi i-a ameninţat că îi
reclamă la CEDO pentru că nu-l lasă să “muncească” la baza sportivă a lui
Hagi  @ Traian Băsescu linişteşte în scris opinia publică: printr-un comunicat
asigură naţiunea că nu a luat niciun ban sau vreun bun din cele pe care le-ar fi
primit fatele său de la Bercea Mondial @ Guvernul a trimis un autocar şi câteva
remorci ca să-i aducă acasă pe sinistraţii de la Albena. Doar 23 dintre aceştia
au făcut uz de serviciile oferite. Restul au preferat să se descurce pe cont pro-
priu  @ Soţia lui Mircea Băsescu o roagă pe soţia lui Traian Băsescu să o ierte.
De ce? Doar soţul său este nevinovat? @ Până şi Cristian Diaconescu a ajus la
concluzia că a trecut vremea “preşedintelui jucător”... pe la parangheliile
ţigăneşti. 
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Săptămâna 26
(23-29 iunie)

@ A început evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a.
Este mai importantă ca oricând pentru că de rezultatul său depinde în proporţie
de 75% nota cu care copiii vor avea acces în liceele bune @ Un judecător din
Rădăuţi a fost reţinut de DNA pentru o mită în găini şi ouă în schimbul unor
soluţii favorabile în dosare de retrocedări @ Oprescu a găsit soluţia pentru găz-
duirea Muzeului Literaturii Române, aruncat în stradă de proprietarii cărora
le-a fost retrocedat imobilul în care activa: un corp de clădire la Casa Presei
Libere  @ Spinoasa problemă a fuziunii dintre PNL şi PSD se va rezolva, foarte
probabil, la 1 septembrie, crede Blaga @ Tăriceanu vrea să-i convingă pe sena-
tori să de o declaraţie prin care să ceară demisia lui Băsescu. De onoare
@ Kelemen Hunor este de partea preşedintelui: Băsescu nu poate fi acuzat
pentru faptele fratelui său!  @ Supăraţi că Nicuşor Constantinescu nu s-a întors
din SUA după opraţie cum se agajase, procurii au cerut arestarea lui. Iar Tri-
bunalul Bucureşti a admis cererea. Mai rămâne să fie găsit Nicuşor  @ S-a sus-
pendat eutanasierea câinilor, la sesizarea unui ONG @ Altă veste proastă pentru

Obsesia� intelectual ismului
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familia Băsescu: proaspătul ginere, soţul Ioanei, este şi el urmărit penal
@ Sâc! Nu i-am dat mandat lui Ponta pentru Consiliul European! - zice preşe-
dintele @ Şi ca să curme orice speculaţii, pune, punctul pe i: O să-mi duc man-
datul până la ultima zi!  @ Dan Radu Ruşanu a fost eliberat din arestul poliţiei,
fiind trecut în arest la domiciliu @ PNL vrea să obţină două succese dintr-o
singură lovitură: cere demisia simultană a lui Băsescu şi a lui Ponta  @ Damian
Drăgici a demisionat din Senat pe motiv că a devenit europarlamentar  @ Gu-
vernul român s-a dus la Ierusalim pentru o şedintă comună cu guvernul
israelian.  @ Deputatul UNPR Titi Holban a fost pus sub acuzare pentru un
modest trafic de inflenţă de 10.000 euro, nu de 600 de mii  @ Adrian Năstase
a primit din partea Înaltei Curţi, la solicitarea expresă a DNA, un cadou de 6
luni de închisoare suplimentară! Ca să mai scrie măcar încă o carte  @ Senatul
a adoptat reducerea CAS la angajator. Mai este mult până departe...  @ Recla-
maţia lui Ponta la CCR că Băsescu nu-l lasă la Consiliul European, se va judeca
la 10 zile după data la care are loc reuniunea de la Bruxelles  @ Şeful SRI,
Liviu Maior, a fost audiat la Senat unde a declarat că preşedintelui Băsescu nu
i-au fost trimise informări în legătură cu fratele său. Probabil pentru că era
presa plină de ele @ Adamescu şi cei patru judecători sindici prinşi cu mita-n
sac au fost trimişi în judecată  @ Şeful Poliţiei Rutiere Braşov a fost ridicat,
nu în grad, ci într-un dosar de corupţie  @ Şova a demisionat - de buna voie?-
de la Transporturi ca să se ocupe de campania prezidenţială. Patru luni i-au
fost suficiente ca să constate că este prea mic pentru nişte proiecte atât de mari
@ Mişcarea s-a dovedit potrivită pentru scoaterea a treia oară de la naftalină a
lui Ioan Rus - ministrul marilor speranţe niciodată îndreptăţite  @ Nicuşor Con-
stantinescu a fost dat în urmărire naţională, deşi locaţia sa actuală este una in-
ternaţională - pe undeva pe la New York, la o adresa pe care doar Cristi
Zgabercea de la TVR o ştie  @ S-a reparat o nedreptate: aleşii vor avea din
nou voie să facă parte din Consiliile de Administraţie. Acelea unde ca să nu
faci nimic primeşti o indemnizaţe de 20% din leafa şefului instituţiei pe care
o aprobă, bineînţeles, Consiliul de Administraţie.  @ Trecând peste neplăcerile
create de păţania fratelui, despre ale cărui afaceri nici nu avea habar, ( ei neîn-
tâlnindu-se decât o dată la 2 ani) Băsescu a promulgat legea Insolvenţei, pe
care tot el o întorsese din drum @ Ilie Sârbu declara că nu s-a aştepat niciun
moment ca Băsescu să aibe onoare şi să demisioneze. Onoare-i una, demisia
este alta!  @ Colac peste pupăză, proaspătul ginere prezidenţial, Radu Pricop,
poate să rămână fără milioanele pretinse ca despăgubire pentru retrocedarea
moşiilor Brătienilor pentru care a depus la dosar un certificat de deces fals al
ultimei moştenitoare @ Informările pe care SRI le-a trimis preşedintelui despre
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Bercea n-au ajuns şi la Guvern -observă cu uimire Victor Ponta @  Parlamentul
a adoptat o declaraţie prin care se cere demisia preşedintelui Băsescu @ Udrea
a protestat şi ea cu bileţele roz în faţa sălii de plen – aluzie la mesajul lui
Tăriceanu, în sprijinul lui Patriciu @ “Vreţi să scăpaţi de Băsescu ca să vă
vedeţi în cotinuare de furăciuni” – le zice preacinstitul Orban foştilor aliaţi din
USL @ Până la urmă PSD şi PPDD au bătut palma pentru un protocol de co-
laborare care nu implică însă acordarea de portofolii ministeriale @ Vlad Stoi-
ca, şeful cancelariei premierului a fost audiat la DNA în dosarul lui Duicu.
Procurorii au vrut să afle dacă Ponta a fost martor la traficul de influenţă
@ Parlamentul a transmis declaraţia comună care cere demisia lui Băsescu
membrilor Consiliului European, prin intermediul ambasadelor @ România a
fost condamndată la CEDO pentru că un primar n-a răspuns întrebărilor unui
ziarist @ Ioan Rus a mai depus un jurământ ca ministru – a treia oară. De două
ori la Interne şi odată la Transporturi @ Fostul deputat Dragoş Iftime a fost
condamnat la şase ani închisoare pentru evaziune fiscală @ Nicolae Popa, omul
lui Vântu de la FNI a fost condamnat la 10 ani închisoare @ Omul care l-a în-
vins pe Sechelariu în 2004 şi a preluat primăria Bacăului, n-a rezistat tentaţiilor:
Stavarache a fost reţinut de procurori pentru luare de mită @ Băsescu şi-a luat
inima-n dinţi şi, fără a ţine seamă de cererea Parlamentului, s-a dus la Bruxelles
unde participă la summit-ul PPE şi la Consiliul European @ Aglomeraţie mare
la DNA: fiica lui Bercea, apoi Bercea tatăl şi Mircea Băsescu, precum şi inter-
mediarul mitei @ Concluzia la care a ajuns preşedintele după votul din Parla-
ment e una logică: este o acţiune de intimidare a Justiţiei! Cum? Preşedintele
nu ne mai explică @ Ioan Rus vrea să facă un prim lucru la Transporturi: să
reducă risipa. După aia om mai vedea dacă facem şi autostrăzi @ Tornadele
au făcut ravagii prin sudul ţării @ Pe Radu Mazăre îl hărţuieşte DNA Con-
stanţa. Acum procurorii se leagă de retrocedarea terenului pe care se află Cazi-
noul @ Cel mai bogat român, Ioan Niculae este urmărit penal, alături de
nevastă, fiică şi amantă, pentru înstrăinarea unor bunuri aflate sub sechestru
@ Monica Macovei are propuneri pentru simplificarea procedurii de ridicare
a imunităţii parlamentare. A omis însă să facă şi propuneri pentru simplificarea
ridicării imunităţii prezidenţiale @ S-a stabilit data primului tur al alegerilor
prezidenţiale: 2 noiembrie! @ A fost numit noul complet de judecată pentru
dosarul ICA, cu un prim termen pe 1 iulie @ Antonescu ar candida la preşe-
dinţie, dar în anumite condiţii. Prima: un grup suficient de mare (?!) să i-o
ceară @ Dinu Patriciu rămâne căsătorit: el n-a cerut divorţul! @ Euro a ajuns
la cel mai scăzut nivel din ultimele 13 luni! @ Baconschi şi-a dat demisia din
PMP pe Facebook, printr-o scrisoare adresată idolului său de acum vreo doi
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ani – Elena Udrea @ Guvernul a decis să se prelungească contractele de
închiriere a caselor de stat pentru încă cinci ani! @ Căşuneanu este suspectat
că a dat mită în dosarul primarului de la Bacău, Romeo Stavarache @ Guvernul
a aprobat OUG-ul prin care se înjumătăţesc ratele celor care au luat credite
@ Se vorbeşte despre o fuziune între PRIMA TV şi REALITATEA. Prima dă
actorii, iar a doua caii… @ Mircea Băsescu contestă decizia de arestare pre-
ventivă @ Republica Moldova semnează acordul de asociere şi liber schimb
cu UE. Moldovenii ar vrea să se afle cu fundul în două luntrii, menţinând şi
acordurile cu Federaţia Rusă – ceea ce va fi destul de dificil @ Datorită prea
marii sale încrederi în Justiţie, Traian Băsescu mai şi pierde câte un proces:
cel prin care a solicitat anularea amenzilor primite de la Discriminare. Ce-au
zis judecătorii? Dacă n-ai bani, poate că-ţi dă fratele! @ Corlăţean e dispus să
sprijine pe toată lumea şi pe moldoveni şi pe ucrainieni, şi pe georgieni.
Oricum, declaraţiile nu-l costă nimic @ Comisia de Statut a PNL a decis că
denumirea, identitatea şi unitatea partidului sunt imuabile. PDL-iştii, dacă vor
fuziune, să renunţe ei @ Observator atent al peisajului, Antonescu a realizat
că există un dezechilibru între stânga şi dreapta, datorat scindării dreptei. Aşa
să fie? @ ANRE ne dă o veste incredibilă: factura de energie electrică pentru
consumatorii casnici va scădea cu 2,6%! În contul umflării ei corespunzătoare
din anii trecuţi @ Fără să mai fie nevoie să fie arestat, deputatul PMP-ist Florin
Popescu a fost trimis în judecată în dosarul mitei în carne de pui @ Tăriceanu
şi-a anunţat candidatura la preşedinţie printr-un email @ Mircea Băsescu
rămâne în arest – a decis instanţa @ Scăpat de Voinea şi Gherghina, ministrul
Finanţelor devine mai culant: a fost aprobată o hotărâre prin care salariile an-
gajaţilor din străinătate cresc cu 10% - pentru cei care au sub 1500 lei @ La
Bruxelles, unde s-a comportat de parcă nici usturoi n-a mâncat, Băsescu s-a
zbătut pentru menţinerea portofoliului de comisar pentru agricultură @ Monica
Macovei se ţine ca scaiul de Martin Schulz pe tema imunităţii lui Silaghi, deşi
acesta nu mai este europarlamentar @ La fel ca şi ai noştri, politicienii din
Ghana au probleme serioase de rezolvat. Preşedintele ţării a solicitat crearea
unei comisii de anchetă pentru a investiga eliminarea naţionalei de la Cupa
Mondială. E ca şi cum Băsescu ar fi cerut să fie anchetat Piţurcă pentru că noi
nu ne-am calificat! @ Liberalii s-au strâns în congres ca să-şi aleagă un pre-
şedinte nou şi 31 de vicepreşedinţi @ Invitat la congres, Blaga încearcă să-i
readucă cu picioarele pe pământ pe liberali: Puterea n-o să ne cadă din cer! –
îi avertizează el @ Spăşit, Antonescu le-a cerut iertare tuturor liberalilor faţă
de care a greşit. Şi nu sunt puţini @ Prin OUG s-a modificat definiţia “par-
tidelor politice parlamentare”. Partidul Mişcarea Populară nu corespunde
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definiţiei @ Înainte să fie ales, Johannis dovedeşte că priveşte în perspectivă:
ar vrea ca PNL să dea un preşedinte nu pentru unul, ci pentru două mandate!
@ După 13 ani şi 23 de morţi, România îşi retrage trupele din Afganistan. La
eveniment a ţinut să fie martor şi premierul, împreună cu Oprea şi Duşa. Au
avut parte de un atac real al talibanilor asupra taberei din Kandahar, care i-a
pus pe burtă… @ Băiat bine crescut, Oprescu îşi cere scuze de la locuitorii din
zonele unde vara asta se va lucra intens la infrastructură @ Comitetul Executiv
al PSD s-a reunite la Orăştie într-o tabără militară, unde se decide cum va de-
curge campania pentru prezidenţiale @ Liberalii au un preşedinte şi doi can-
didaţi pentru preşedinţie. Urmează să se aleagă, la momentul oportun, între
Iohannis şi Antonescu. Sau – de ce nu? – Predoiu… 

Săptămâna 27
(30 iunie – 06 iulie)

@ INS ne dă o veste proastă: populaţia rezidentă a României continuă
să scadă: la 1 ianuarie 2014 erau 19.942.642 locuitori, cu 0,4% mai puţini decât
în urmă cu un an. Cum om reuşi să fim pe listele electorale atât de mulţi? @ A
început Bacalaureatul, cu proba scrisă la limba română. Sunt aşteptaţi să par-
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ticipe 144.000 absolvenţi, dintre care 14.000 din promoţia precedentă @ PNL
şi PDL vor avea congresul comun pe 12 sau 19 iulie @ Înaintea întâlnirii lide-
rilor PSD de la Orăştie, Ponta nu excludea varianta candidaturii lui Oprescu la
preşedinţie. Varianta a durat însă doar câteva ore, până când s-a hotărât că pe
“lista scurtă” rămâne doar numele lui Ponta @ Se redeschide Transfăgărăşanul.
Doar până în noiembrie @ Proaspătul preşedinte al PNL îl atacă frontal pe
Ponta: instituţiile abilitate trebuie să clarifice apariţia numelui premierului în
dosarul “Duicu” @ În faţa situaţiei prezente, Geoană a renunţat, cu regret, la
candidature sa pentru prezidenţiale @ Demisii în serie din PNL ale parlamen-
tarilor dezamăgiţi de noul curs popular al partidului. Unii se gândesc la partidul
progresist al lui Tăriceanu. Alţii nu… @ Bombă la Consiliul General: la trei
zile de la semnarea acordului cu PPDD, acesta dă o lovitură alăturându-se
grupării PNL-PDL, formând majoritatea şi punându-i pe liber pe cei doi vi-
ceprimari PSD @ Comisia Juridică a Parlamentului a respins cererea procuro-
rilor de încuviinţare a arestării lui Titi Holban @ PMP cere demisii. Două într-o
zi: a lui Pricopie şi a lui Ponta @ Ponta face “declaraţia de la Orăştie”: “Dacă
colegii mă vor…” @ Europarlamentara Monica Macovei îi atacă pe viitorii
aliaţi liberali, acuzându-i de toate relele: blocarea Justiţiei, colaborarea cu Se-
curitatea, membri condamnaţi penal… @ Scandal la Federaţia de Ciclism:
percheziţii şi investigaţii pe urma unor achiziţii supraevaluate @ Face senzaţie
arestarea lui Sarkozy! Deci se poate – speră unii @ Sindrofia de lucru din
tabăra militară de la Orăştie a continuat în prezenţa aliaţilor de la PC şi UNPR.
Ponta i-a ameninţat cu excluderea pe cei mai preocupaţi de şefia partidului
decât de alegeri. Primul pe listă: Vanghelie @ Preşedinte nou la CNAS: Vasile
Ciuchea @ În luna mai şomajul a crescut cu 0,2%, situându-se acum la 7,3%
@ Klaus Iohannis şi-a luat de consilier un istoric din Iaşi – Andrei Muraru
@ Deputatul UDMR, Mate Andras Levente a fost condamnat la şase luni cu
suspendare pentru că şi-a angajat nevasta la biroul parlamentar @ Monica
Macovei are o idee fixă: să afle cum au votat membrii Comisiei Juridice în
cazul Holban. Aşa, de curiozitate… @ Romeo Stavarache, primarul Bacăului,
aflat în arest la domiciliu pentru corupţie a fost reţinut şi dus la puşcărie pentru
că a încercat să contacteze şi să influenţeze martorii @ Fostul ministru al
Apărării din guvernul PDL, Mihai Stănişoară a demisionat din PNL @ Quintus
a decis: nu e posibilă o fuziune cu PDL, faţă de deciziile luate la recentul con-
gres @ Scuturată din temelii de scandalul în care a fost implicat Dan Radu
Ruşanu, Autoritatea de Supraveghere Financiară îşi linge rănile în raportul
anual pe 2013, elaborat sub… supravegherea lui Mişu Negriţoiu @ Mazăre
are păreri. După el, Codruţa Kovesi ar trebui suspendată din funcţie @ Ilie
Năstase s-a dus la Wimbledon îmbrăcat în uniformă de general. A făcut,
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bineînţeles, senzaţie. În tribune @ Avocaţii lui Voiculescu au cerut revocarea
unei judecătoare. Nu li s-a aprobat @ Antonescu nu vrea alianţă cu PDL, ci
fuziune. Cu orice preţ, dar nu şi cu al numelui partidului @ Un sondaj arată că
încrederea românilor în Mugur Isărescu a scăzut simţitor @ Dosarul ICA se
va judeca pe 7 iulie @ Veste bună pentru părinţi: vor avea liber în prima zi de
şcoală… @ România are doi vicepreşedinţi la Parlamentul European, unul din
partea socialiştilor şi altul din partea popularilor. Sunt, de fapt, două vi-
cepreşedinte: Corina Creţu şi Adina Vălean @ Johannis e convins că până la
sfârşitul lunii iulie alianţa PNL-PDL va avea un singur candidat la prezi-
denţiale. Nu ştie însă nici el cine va fi acesta… @ MADR a trimis, în sfârşit,
Comisiei Europene spre aprobare, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2014 – 2020. Ce atâta grabă, totuşi? @ La evaluarea naţională, procentul medi-
ilor peste 5 a crescut spectaculos: cu 0,34%! Felicitări elevilor, felicitări pro-
fesorilor! @ Eveniment cultural la Craiova: Teatrul Naţional a pus în scenă –
după aproape o jumătate de secol de la ultima montare, la Teatrul de Comedie
- piesa “Rinocerii” a lui Eugene Ionesco, în regia marelui Robert Wilson!
@ Zgonea ţine ca la ochii din cap la proceduri: a cerut procurorului general să
trimită o scrisoare olografă, ca să-i poată preda documentele Comisiei Nana.
Acesta trimisese un procuror să le ia într-o sacoşă, ca la piaţă... @ 12 parla-
mentari PNL şi-au anunţat plecarea din partid spre alte zări mai luminoase
@ IPP-ul a făcut chiar un studiu asupra traseismului parlamentar şi a constatat
că 10% dintre membrii legislativului s-au plimbat în această legislatură dintr-
un partid în altul. Unii chiar de mai multe ori, ca de pildă Tudor Barbu care a
urmat traseul (nefinalizat încă) PPDD-PC-PNL @ Ponta e hotărât să sprijine
Moldova, Georgia şi Ucraina. Deocamdată cu vorbe bune, că cu altceva nu
avem @ La lansarea preşedinţiei italiene a UE a fost prezent voiajorul Cor-
lăţean: unde e ceva festiv, hop şi el! @ Grapini a cuvântat în premieră ca eu-
roparlamentar, lansând o idee nemuritoare, ceva despre “solidaritatea activă”
@ METINVEST-ul lui Ahmetov a deschis în România o reprezentanţă cu zero
salariaţi. Poate-l trimite pe Mircea Lucescu… @ Solidari cu nevinovăţiile şi
nevinovaţii, deputaţii au respins ridicarea imunităţii lui Titi Holban, după un
discurs evlavios al acestuia @ Totodată, şi-au pus mintea la treabă şi au aprobat
reducerea CAS cu 5 procente. Reducere acoperită cu resurse bugetare doar din
octombrie până în decembrie @ PNL vrea musai demisia Laurei Georgescu
din funcţia de la CNA @ Curtea Constituţională l-a declarat neconstituţional
pe Marian Sârbu, care a fost promovat (ca şi Ciorbea) în conducerea ASF fără
nici o experienţă în domeniu! @ Om hotărât, primarul din Miercurea Ciuc –
Raduly – a strâns de gât un consilier UDMR. I se reproşează că nu s-a orientat
mai bine… @ ANI a pus ochii pe primarul din Buşteni, Emanoil Savin, cel cu
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toate bazaconiile festive, pe motiv de conflict de interese. A cerut Parchetului
să-l verifice la sânge @ În CSAT s-a hotărât că România va menţine în Afga-
nistan 200 de militari şi 50 de jandarmi şi poliţişti. Ca să instruiască victimele
talibanilor @ Căpăţână, tovarăşul de afaceri al lui Mircea Băsescu, vrea să arunce
pisica în curtea lui Voiculescu, care cică i-ar fi oferit un milion ca să declare că
o parte din bani mergeau la preşedinte. E o bazaconie pe care pot să o creadă
doar cei care nu ştiu cât e de zgârcit mogulul. Cum să dea milionul pe un personaj
despre care consideră că nu face nici doi bani? @ Stavarache, arestat, a fost sus-
pendat din funcţia de primar al Bacăului @ Singura plăcere a lui Ponta ar fi să
meargă în turul 2 al prezidenţialelor cu Tăriceanu. Unde să se bată ca doi buni
prieteni! @ Halep a atins deja 5 milioane de dolari din câştigurile obţinute la
turnee @ Dan Voiculescu a cerut strămutarea dosarului ICA de la CAB, unde
magistraţii sunt consideraţi părtinitori @ Blejnar a fost trimis în judecată, alături
de soţii Nemeş. Este primul şef ANAF care ajunge într-o asemenea situaţie. Dar,
probabil, nu şi ultimul… @ 7500 de liceeni care au fost eliminaţi de la bacalau-
reat sau nu s-au înscris, au solicitat ajutoare de şomaj @ Băsescu îl consideră pe
Ceorbea ca “cel mai fericit avocat al poporului” @  Există resursele necesare
pentru majorarea pensiei minime la 400 lei – consideră Ponta @  Pe 1 august,
Ponta va anunţa ceea ce deja ştie toată lumea: că va candida la preşedinţie!
@  În schimb, Elena Udrea tot pe Băsescu l-ar vota, dacă acesta ar mai putea să
candideze @  Tupeul prezidenţial este fără limite: Băsescu consideră că PNL ar
trebui să declare public că regretă suspendarea din 2012. De ce să regrete?
@  Adrian Năstase a depus cerere de eliberare condiţionată, după ce a executat
o treime din pedeapsă. Comisia de la Jilava a fost de acord. Dar DNA stă la
pândă… @  Premierul se duce la Londra ca să asiste la listarea “Electrica” pe
bursa londoneză @  Băsescu a semnat un decret care permite românilor de orice
vârstă să înfiinţeze o microîntreprindere @  Voiculescu a făcut o nouă vizită la
DNA pentru a răspunde întrebărilor dintr-un nou dosar în care e acuzat de şantaj
pentru obţinerea de publicitate pentru trust @  Contrabanda cu ţigarete continuă
să crească: în mai a înregistrat un  nivel de 16,1%, faţă de 15,8% în martie! Şi
va tot creşte până la alegeri! @  Halep a pierdut semifinala de la Wimbledon în
faţa canadiencei Bouchard. Din păcate, a eşuat în condiţiile în care cele mai im-
portante competitoare au ieşit deja din cursă @  În august, Ponta va efectua o
vizită la Beijing pentru a “debloca” proiectele decise cu prilejul vizitei premieru-
lui chinez la Bucureşti. Cum şi de ce s-au blocat, nu prea ştie nimeni…
@  Tăriceanu şi-a lansat mini-partidul său reformist şi şi-a anunţat şi mini-can-
didatura la preşedinţie… @  Îşi încheie mandatul şi însărcinatul de afaceri al
Statelor Unite, Douane Butcher, care a organizat petrecerea plouată de ziua
naţională, la care a participat şi Victor Ponta. Despre un ambasador american nu
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se poate vorbi încă… Pentru România e bun şi un însărcinat cu afaceri. Cel nou
a fost deja trimis la Bucureşti… @ La Londra, Ponta a avut o revelaţie: ar putea
fi cel mai tânăr preşedinte din Europa! Dacă… @ Justiţia s-a pus cu otuzbiru’
pe Voiculescu: i-a confiscat arma şi cartuşele. Ca nu cumva… @ Motivarea con-
damnării lui Năstase conţine o frază interesantă: “Binele făcut ţării l-a scăpat de
o pedeapsă mai mare” @ Controlul judiciar îl obligă pe Voiculescu să se prezinte
în fiecare dimineaţă, cu noaptea în cap, la Poliţia din Ilfov @ Patru elevi din
Capitală au obţinut media 10 la admiterea în liceu! @ Lovitură dură pentru Vasile
Astărăstoaie: condamnat pentru incompatibilitate, nu mai poate fi nici rector şi
nici şef la Colegiul Medicilor @ Ţigani din România, care-şi obligau copiii să
fure pe străzile din Paris au fost condamnaţi la câte 8 ani de închisoare @ Titus
Corlăţean a reacţionat dur la ameninţările lui Kelemen Hunor cu ieşirea din
alianţă pe motiv de lipsă de respect faţă de minorităţi @ Radu Mazăre a deschis
carnavalul de la Mamaia interpretând rolul lui Cezar. În locul lui Brutus, în
spatele său au stat şase fete paşnice @ 59% dintre elevii înscrişi au promovat
Bacalaureatul. Cu 3% mai mulţi decât anul trecut @ PMP a organizat un marş
de susţinere a “statului de drept”. Adică a lui Traian Băsescu @ ASF scoate la
concurs posturi de conducere. Pe vremea lui Ruşanu erau ocupate de cine tre-
buia… @ La aniversarea Justiţiei, preşedintele Inaltei Curţi, Livia Stanciu a adus
mulţumiri… ambasadei Statelor Unite!!! Chestia asta spune multe… @ S-a
inaugurat în Capitală prima şcoală cu limba de predare chineză! Urmează, pro-
babil, o universitate… 

Povara�celebr i tăţ i i
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Săptămâna 28 
(07 – 13 iulie)

@ Ministrul Pricopie i-a felicitat - cu jumătate de gură – pe cei vreo
50 şi ceva la sută dintre absolvenţii care au luat Bacalaureatul @ Dan
Voiculescu a fost însoţit de alaiul de presă la termenul în dosarul ICA. Noul
complet a respins toate cererile avocaţilor săi – inclusiv cea de strămutare, care
va fi judecată în… septembrie! – şi s-a străduit să-i audieze pe toţi cei vreo 18
inculpaţi, ceea ce evident, nu a reuşit. Procesul a fost amânat pentru 4 august
@ Ungureanu o atacă din toate poziţiile pe Elena Udrea: “apără statul de drept
ca Voiculescu libertatea presei”, zice înveninatul fost premier şi viitor pedelist!
@ Pentru că la amurg i-a cerut lui Blaga să-l primească cu tot cu partid la el în
formaţie @ Voiculescu o va da în judecată pe Monica Macovei pentru că
aceasta a pretins că prin 2005 ar fi fost “înghesuită” într-un colţ de preşedintele
conservator care voia ceva de la ea… N-a spus ce… @ Dealtfel, fondatorul
doreşte să-şi canalizeze forţele spre crearea unui ONG care să “analizeze” ac-
tivităţile lui Traian Băsescu @ Negociatorul Orban anunţă că congresul de fu-
ziune PNL-PDL va avea loc pe 16 iulie @ Doar la colegiile militare candidaţii
au obţinut procentaj maxim la Bacalaureat. Poate că asta e soluţia… @ Ur-
maşul lui Boc la Primăria Cluj Napoca, Sorin Apostu, cel care lua şpagă de la
vânzătorii de pepeni, a fost condamnat la 4,5 ani închisoare cu executare
@ Liberalii au înlocuit-o pe purtătoarea de cuvânt Cristina Pocora cu Alina
Gorghiu. O altistă cu o soprană… @ Cererea de eliberare condiţionată a lui
Năstase va fi judecată pe 9 septembrie. Cu niscai amânări se poate ajunge la
termen… @ Udrea a descifrat manevra oneroasă a lui Ungureanu: încearcă să
intre în proiectul unificării dreptei atacându-l pe Băsescu! Păi, cine l-a lăsat în
offside, blocându-i Forţa Civică cu Mişcarea Populară? @ Dan Voiculescu este
impresionat (deocamdată) de atitudinea judecătorilor: au pus întrebări corecte!
– spune el, fără a se mai referi şi la răspunsuri @ Eveniment senzaţional: CFR
a valorificat vreo 13.000 de tone de fier vechi, nu prin filiera obişnuită a ţi-
ganilor, ci prin Bursa de Mărfuri! Rămân palatele cu turnuleţe neterminate…
@ Antonescu afirmă că e jenant faptul că o doamnă, ca Elena Udrea pune
condiţii neîntrebată! Păi, de ce n-o întreabă? @ A intrat zâzania între Antonescu
şi Johannis, pe tema candidaturii prezidenţiale. Fostul preşedinte nu mai merge
pe idea “grupării consistente”, ci vrea ca prezidenţiabilul PNL să fie ales printr-
un vot în Delegaţia Permanentă @ Marele susţinător al eternului feminin,
Mazăre, a fost amendat de către cei de la Discriminare pentru că a comparat
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femeile de pe litoral cu nişte păsări! Ce e rău în asta? @ Copos mai are de
aşteptat verdictul în Dosarul “Loteria 1” până pe 23 iulie. Atunci va afla dacă
i se măreşte condamnarea sau nu @ Ponta îl dă în gât pe Adrian Sârbu: a fost
la mine în birou şi mi-a cerut să opresc nişte controale ANAF! @ Minte! –
replică Sârbu, dar nu contestă că a fost în vizită în biroul premierului. Or fi
vorbit despre altele @ În orice caz, controlul n-a fost oprit şi au avut deja loc
percheziţii la sediile MEDIAPRO din Bucureşti şi Ilfov @ Ponta face o măr-
turisire îndurerată: N-aş fi candidat niciodată împotriva lui Antonescu! El a
vrut-o… @ Dezamăgit de indiferenţa electoratului faţă de partidul său, Forţa
Civică, Mihai Răzvan Ungureanu a decis să se unească, prin absorbţie, cu PDL.
Va obţine, probabil, un post de vicepreşedinte @ PDL cere demisia Laurei
Georgescu, preşedinta CNA, care a fost înregistrată spunând nişte porcărioare,
de către nişte “colaboratori” care au dus caseta la Realitatea TV @ A demi-
sionat şi Papahagi din PMP. Rând pe rând, “intelectualii lui Băsescu” părăsesc
barca Elenei Udrea @ Bătaie în toată regula între “şeful hingherilor” ,
Băncescu şi nişte iubitori nu foarte dezinteresaţi de animale de pripas. Com-
batanţii s-au ales cu cucuie şi amenzi @ Stolojan crede că PNL şi PDL vor
ajunge la un acord asupra denumirii viitorului partid, chiar dacă liberalii au
decis să nu renunţe la numele lor @ Procurorii se întrec cu gluma: le-au pus
sechestru lui Mircea Băsescu şi lui Căpăţână, pe bunuri în valoare de 600.000
euro – cât a fost şpaga lui Bercea @ Aproape scăpat din braţe de Elena Udrea
în calitatea sa de prezidenţiabil, Cristian Diaconescu trăieşte din amintiri. Zice
că n-ar fi plecat din PSD dacă Geoană rămânea preşedinte… @ Mai bine mai
târziu: MRU a ajuns la concluzia că Elena Udrea joacă un rol profund toxic în
politică. Se poate lăsa cu victime @ Ponta se miră şi el de coincidenţa cu con-
troalele ANAF la studiourile MEDIAPRO ale lui Sârbu, exact după vizita pe
care i-a făcut-o acesta @ Curtea Constituţională a declarat legea Big Brother
ca neconstituţională! @ Miss Austria 2014 este o româncă! @ Banconschi, cel
care se străduia să nu cadă lat din cauza farmecelor Elenei Udrea, face
dezvăluiri senzaţionale: cică i s-ar fi cerut 100.000 de euro ca să fie pus pe
poziţia a 3-a la europarlamentare din partea partidului Elenei Udrea! @ Norica
Nicolai a refuzat să se înregimenteze în PPE şi a rămas fidelă liberalilor din
ALDE @ Kelemen Hunor şi Victor Ponta au discutat la Palatul Victoria. Pre-
mierul i-a dat liderului UDMR un ultimatum: până vineri să hotărască dacă
ungurii rămân la guvernare @ A plouat cu găleata prin toată ţara. Inundaţii,
distrugeri, pagube @ Judecătorul Dumbravă a cerut CSM să sesizeze Inspecţia
Judiciară pentru cele 100 de dosare ale lui Bercea care au primit NUP! @ Pe
ultimii metri ai mandatului, Băsescu aruncă cu decoraţii în oficialii europeni
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@ PNL cere demisia preşedintelui CNA, Laura Georgescu, în urma episodului
cu înregistrarea unor expresii mai “tari” @ Tăriceanu se gândeşte deja să intre
la guvernare cu partidul său Reformist Liberal. Păi a intrat Oprea, cu UNPR-
ul său încă neînfiinţat, de ce n-ar intra şi Tăriceanu? @ Guvernul a premiat ab-
solvenţii clasei a-VIII-a şi a XII-a, care au obţinut media 10 la evaluare şi
bacalaureat cu 2-3000 lei @ Avocatul Poporului a atacat la CC legea cartelelor
prepay @ A intrat la pârnaie şi fratele lui Bercea Mondial, Amar General. Nu
se mai ştie cine din familie mai este în libertate @ Guvernul a decis închiderea
a patru universităţi particulare şi a 135 de specialităţi care funcţionau ilegal
@ Băsescu refuză să promulge legea reducerii CAS şi invită guvernul să poarte
discuţii pe această temă @ Dan Voiculescu a solicitat ridicarea controlului ju-
diciar, care îl obliga să semneze condica în fiecare dimineaţă la Poliţia Ilfov.
Instanţa nu i-a aprobat cererea… @ Băsescu admite că a luat în calcul o posi-
bilă demisie, pe care ar fi şi discutat-o cu nişte instituţii verticale, dar a renunţat
pentru a nu facilita accesul stângii la preşedinţie… @ Ion Moraru, secretar
general al Guvernului şi piesă importantă în toate guvernele din ultimii zece
ani, a fost audiat, deocamdată ca martor, la DNA, într-un dosar despre o fraudă
cu licenţe IT de multe milioane @ Rădăcinile mitei duc spre guvernul Năstase.
Sesizarea a fost făcută de Ponta, prin Corpul de Control al Guvernului @ Bă-
sescu insistă ca dreapta să semneze un acord prin care să susţină un candidat
unic la preşedinţie. Evident, acesta ar trebui să fie Elena Udrea @ La nevoie,
chiar Cristian Diaconescu, care are  “CV-ul perfect pentru a fi preşedinte”, zice
preşedintele. Cântăreşte greu faptul că i-a fost consilier @ ANI s-a pus şi pe
capul lui Nicolae Manolescu, ambasadorul nostru la UNESCO. Cică n-ar putea
justifica o bagatelă de vreo 327.000 lei @ Blaga nu-l mai menajează pe preşe-
dinte. Îi atrage, delicat, atenţia că nu e frumos să-l concureze pe Ponta la funcţia
de Mincinos Şef! @ Veresztoy nu crede că ieşirea UDMR de la guvernare ar
fi o soluţie. Ba, din contră, şi el ştie foarte bine ce înseamnă să sugi la ţâţa
bugetului fiind la putere @ Hop şi Cataramă cu păreri: Meleşcanu ar avea cele
mai mari şanse să ducă bătălia cu stânga. Ca un vechi om de dreapta ce e!
@ Macovei se dă eroină: în timp ce Voiculescu îşi apăra banii luaţi de la
români, ea lupta (?!) pentru libertate! În ’90, când încă mai era în serviciul
Procuraturii comuniste… @ Curtea Constituţională a decis că imunitatea
preşedintelui este egală cu cea a parlamentarilor. Deci, ar fi cazul să se activeze
nişte dosare dosite de Morar şi Kovesi @ Băsescu îl atacă şi pe MRU, care a
atacat-o pe Udrea: Nu a avut curajul să dea în mine şi s-a răcorit pe Udrea!
Cum o fi să te răcoreşti pe cineva?@ Kelemen Hunor vrea, totuşi, să demi-
sioneze. După ce va avea o discuţie cu premierul @ După contestaţii, promo-
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vabilitatea la Bacalaureat în Capitală a crescut cu 2,1% @ Ponta nu-i dă veşti
bune aliatului său Voiculescu: “Nu voi graţia un condamnat pentru corupţie!”
@ UDMR s-a răzgândit şi în privinţa candidatului la preşedinţie: nu va fi Ponta,
ci un om de partid. De ce nu un ungur preşedinte? Obama e un exemplu că se
poate, deşi nu e ungur… @ DNA cere mandat de extrădare pentru Nicuşor
Constantinescu, rătăcit pe undeva prin America @ În dosarul operaţiilor este-
tice – “Silicoane contra şpagă” – 20 de cadre medicale şi 44 de pacienţi au fost
trimişi în judecată @ Chiar dacă Hunor demisionează, postul de vicepremier
şi cel de ministru al Culturii rămân la UDMR – precizează Ponta, care nu-şi
poate permite să piardă şi partidul aliat @ Taxa pentru inhalarea de aer curat
din Venezuela poate constitui un bun model pentru Ponta, care a început să
aibă penurie de idei, după ce-a epuizat stâlpii @ Pe site-ul Ministerului
Finanţelor a fost afişat proiectul noului (al câtelea) Cod Fiscal care prevede
impozite noi pe maşini şi imobile şi dă dreptul autorităţilor să majoreze taxele
locale cu până la 50%! @ A murit Emil Bobu, cel mai supus colaborator al lui
Ceauşescu – un fel de Emil Boc! @ Scandalul declanşat aproape instantaneu
a împins retragerea la fel de pripită a proiectului de Cod Fiscal de pe site-ul
Ministerului Finanţelor. Ponta a decis că înaintea supunerii spre dezbatere pu-
blică ar trebui, totuşi, dezbătut în Guvern @ Scandal şi la Ministerul Educaţiei,
unde încă din 1990, o firmă particulară are exclusivitatea editării diplomelor,
în detrimentul Monitorului Oficial @ Halep a câştigat primul său turneu în
România! Evident, banii nu mai contează aici… 

Regretele� Isaurei �Mondiala
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Săptămâna 29
(14 – 20 iulie)

@ Secretarul general al Guvernului, eternul Ion Moraru a luat din nou
drumul DNA-ului pentru a da lămuriri în complicatul dosar al licenţelor de In-
ternet, care se întinde peste vreo trei guvernări @ Kelemen Hunor a avut o dis-
cuţie cu premierul Ponta din care a reieşit că el nu mai poate rămâne în funcţie,
dar că UDMR-ul nu se deslipeşte de guvernare, delegând un alt ungur atât la
Ministerul Culturii, cât şi ca vicepremier @ Executivul a atacat suspendarea
Legii Eutanasierii Câinilor, care a dus la conflicte contondente între hingheri
şi adepţii libertăţii totale a caninelor @ Băsescu respinge legi pe bandă rulantă:
a dat-o la reexaminare pe cea care stabileşte că medicul nu mai este considerat
funcţionar public @ În schimb, a promulgat-o pe cea care elimină pensiile spe-
ciale pentru magistraţii condamnaţi pentru corupţie @ O altă lege respinsă este
cea care măreşte salariile primarilor, promisă de Dragnea @ Precum şi aceea
care elimină incompatibilitatea primarilor care fac parte din consiliile de ad-
ministraţie ale companiilor de servicii publice – care afectează, în prezent, cam
o mie de primari! @ Mircea Băsescu a fost deja trimis în judecată pentru trafic
de influenţă. Dosar simplu pentru procurori! @ “Negocierile” de la Cotroceni
între preşedinte şi premier, în legătură cu legea reducerii CAS a eşuat cu succes.
Fiecare a venit cu propriile idei şi a şi plecat cu ele @ A fost realizată prima
etapă a repartizării computerizate a absolvenţilor din clasa a-VIII-a. Au mai
rămas de repartizat doar vreo mie de elevi @ Declaraţii după întâlnirea amicală
de la Cotroceni. Băsescu: “Nu am avut succes”. Ponta: “Au fost discuţii ne-
plăcute” @ Băsescu a aflat adevăratul motiv al antipatiei lui Voiculescu: mogu-
lul pusese ochii pe terenul de la Nana şi s-a ofticat că preşedintele i l-a suflat
de sub nas!!! @ Doar în iulie, partidele politice au primit de la Buget subvenţii
de peste o jumătate de milion de lei! @ Antonescu se dă acum pe după pom:
Nu eu am iniţiat acţiunea de suspendare a preşedintelui! – zice el @ Pe Ponta
l-a deranjat, la întâlnirea de la Cotroceni, faptul că Băsescu a adoptat “un ton
bădărănesc” la adresa ministrului Petrescu. “Ar putea să fie ceva mai politicos
când discută cu o doamnă” – a observat el, cu delicateţe @ În dosarul Petrom-
service, Vântu şi prietenul său Luca au fost condamnaţi la 6,2 ani şi, respectiv,
6 ani închisoare. Mai mult decât cei doi – 9 ani – a primit Ţurcanu @ Ponta a
fost înştiinţat, printr-o scrisoare, că Băsescu îşi asumă sarcina de a nominaliza
comisarul european al României. Premierul e însă decis să facă şi el una, aşa
încât Comisia va trebui să arbitreze între cele două propuneri @ Proaspăt tre-
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cută în barca PPE de la ALDE, Adina Vălean a fost recompensată cu onoarea
de a prezida prima şedinţă de plen în limba română la Parlamentul European
@ Ion Iliescu dă o lovitură cu ultima sa declaraţie: “Cârlanul” Ponta e prea
tânăr ca să fie preşedinte! Vorba aceea: atât de tânăr şi deja Moldovalah!
@ Dosarul licenţelor Microsoft se umflă văzând cu ochii: a fost “accesat” ar-
tizanul afacerii – fostul director al Microsoft România, Sorin Eftene. Oare câţi
va trage după el? @ Se vorbeşte că speriaţi de reacţia publică, iniţiatorii proiec-
tului de Cod Fiscal vor renunţa la majorarea impozitului pe maşinile de mic
litraj. Ce n-a înţeles nimeni este de ce cele cu cilindre de peste 2000 cmc erau
impozitate mai puţin decât cele sub 1800… @ După ani de… post negru, Dan
Diaconescu Direct va putea, în sfârşit, să emită. Dar nu de la OTV-ul său, ci în
cadrul programelor România TV, al lui Ghiţă, pe care pretinde că el l-a “ote-
vizat” @ Italienii de la ENEL vor să plece din România. Sunt supăraţi că au
fost prinşi cu mâţa-n sac în povestea cu energia verde taxată dublu @ Iohannis
pretinde că statutul noului partid ce va rezulta din contopirea PDL cu PNL (sau
invers?) este gata în proporţie de 99%. Rămâne, ca deobicei, acel buclucaş 1%,
care poate să dea totul peste cap @ Consiliul Fiscal estimează, cu mult opti-
mism, evaziunea fiscală din 2013, la 16%. Cât o mai fi acum nici ANAF-ul nu
ştie… @ Noul preşedinte al Comisiei Europene, Jean Claude Juncker exclude
o extindere a Uniunii Europene în următorii cinci ani @ Ca omul gospodar,
Tăriceanu a început să strângă semnături pentru candidatura la preşedinţie, în
două variante: independent sau reprezentant al viitorului său partid @ La re-
uniunea “Mugur and Friends”, guvernatorul BNR a declarat că sprijină ade-
rarea la euro, dar nu e convins că aceasta se va produce în 2019 @ Congresul
extraordinar al PNL pentru fuziune va avea loc pe 16 iulie. Destul de repede…
@ Ca să nu se plictisească, Băsescu decorează pe cine-i iese în cale. Ultimii
beneficiari sunt doi muzicologi japonezi @ Dacă Adina Vălean a fost aleasă
vicepreşedinte la PPE, nici Norica Nicolai n-a rămas de căruţă: deşi partidul
său a emigrat la populari, liberalii europeni au nominalizat-o vicepreşedintă!
@ Mişu Negriţoiu ar fi avut, la ING Bank, un salariu de 43.000 euro pe lună.
Unii se întreabă, pe bună dreptate, de ce a preferat salariul de la ASF, de numai
vreo 12.000 euro? @ Programele de sănătate trec la CNAS de la 1 ianuarie
2015. Este o nouă amânare @ “Îl propun pe Cioloş comisar european” – şi-a
dezvăluit preşedintele intenţiile înainte de a pleca la Bruxelles. De acolo l-a
sunat pe Ponta, ca să-i ceară, totuşi, părerea @ Un sondaj INSCOP arată că
majoritatea subiecţilor cred că Ponta va câştiga alegerile prezidenţiale @ “E
bine echipată teoretic” – acceptă Băsescu – despre Ioana Petrescu. Adică e
bună la teorie, dar practica ne omoară… @ “Ponta a venit nepregătit la con-
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sultări!” – mai adaugă dom’profesor de la Cotroceni @ O notă proastă îi dă
preşedintele şi şefei CNA: “Laura Georgescu este un om de proastă calitate”
şi, deci, trebuie să plece. Şi să rămână doar cei de bună calitate… @ Ponta îşi
face “mea culpa”. “Am greşit că m-am dus la Băsescu. Când te bagi în cocină,
te mănâncă porcii…” @ N-a scăpat de suspiciunile de corupţie nici Academia
Română. Profesorul Alexandru Bogdan, fost şef al Fundaţiei Patrimoniu, este
acuzat că ar fi încheiat acte ilegale de arendă a terenurilor Academiei, pro-
ducând un prejudiciu de mai multe milioane de euro @ Rău a mai ajuns şi
George Copos, “binefăcătorul” Rapidului: a fost dat în judecată de club pentru
recuperarea unui prejudiciu de 1,3 milioane euro! @ DIICOT i-a trimis în jude-
cată pe acuzatorii lui Berbeceanu de la DIICOT, iar DNA l-a trimis în judecată
pe Berbeceanu. Nu şti ce să mai înţelegi @ Ce să mai însemne asta? Vânzările
auto au crescut cu 32,4% în primul semestru! În ciuda taxei de înmatriculare
şi a accizei la combustibil! Dumnezeu să-i mai înţeleagă pe românii ăştia dis-
puşi să suporte orice de dragul maşinii! @ O ecuaţie liberală: PNL+PDL  =
PNL. Acesta va fi numele noului partid rezultat din fuziune, care va avea doi
preşedinţi – pe Iohannis şi Blaga – şi un primvicepreşedinte: fostul premier
Ungureanu @ UDMR îşi anunţă candidatul la preşedinţie: nu este exclus să
existe o legătură între demisia lui Hunor, de la Cultură şi viitorul prezidenţia-
bil… @ Mişu Negriţoiu a simţit nevoia să precizeze că salariul său de la ING
era brut. După cum se ştie, netul e mai mic… @ Face şi Ioana Petrescu
dezvăluiri după întâlnirea de la Cotroceni: preşedintele se aştepta să spun că
voi creşte nişte taxe… @ Cât despre analizele făcute pentru a se justifica
scăderea CAS, ministrul Finanţelor n-a vrut să i le dea lui Băsescu pentru că
nu sunt publice!!! @ Blaga nu vede nici o cale de colaborare cu Traian Băsescu.
Cu Elena Udrea nici atâta. Păi, ce colaborare să mai ai cu unul care-ţi zice bye-
bye? @ Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a confiscat 2000 tone de cereale.
Norocul evazioniştilor e că recolta a fost foarte bună @ Izaura Anghel (Mon-
diala) declară cu sinceritate că nu a avut niciodată intenţia să-l şantajeze pe
Mircea Băsescu. Doar l-a necăjit un pic... @ S-a lămurit misterul demisiei lui
Kelemen Hunor: aşa cum bănuiam, vrea să fie preşedintele României. În locul
său vine prima unguroaică promovată atât de sus de un UDMR macho – Roza-
lia Biro @ PDL nu numai că acceptă denumirea de PNL, dar mai şi pune la
dispoziţia noului partid sediul său din Modrogan! @ Dacă tot ne-am pus pe
construit autostrăzi, de ce să nu facem şi una între Belgrad şi Timişoara? Pe
Ponta nu l-a durut gura să-i promită omologului său sârb că o va face, chiar şi
în absenţa lui Şova @ Răzvan Nicolescu de la Energie, vrea să scape de direc-
torul Roşca de la Electrica, plasat acolo de Niţă, în virtutea patriotismului local
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braşovean. La Bursa privilegiilor, cota lui Roşca e în cădere liberă @ Dacă ar
fi (cu adevărat) ministru al Educaţiei, Remus Pricopie ar introduce obligativi-
tatea admiterii la liceu cu minim media 5. Cum însă nu e decât cu numele,
merge şi cu nota 2 @ Ce n-a reuşit cu Ponta şi cu Petreasca, Băsescu încearcă
cu oamenii de afaceri: să afle “secretul” compensării CAS-ului @ Înainte să
plece acasă, fostul însărcinat cu afaceri al SUA, Douane Butcher, care a ţinut
loc de ambasador aproape un an, face turul instituţiilor “verticale” pentru a
primi recompensa meritată. A poposit, bineînţeles, şi la Cotroceni @ Deşi ne
îndeamnă să avem încredere în moneda naţională, Mugur Isărescu are doar de-
pozite în valută. Vorba aceea: una spunem şi alta fumăm! @ În avionul
malayesian care s-a prăbuşi în Ucraina nu se afla nici un pasager român
@ Tăriceanu e convins că PNL va pierde din fuziunea cu PDL. Păi, atunci el
are de câştigat @ Băsescu este foarte preocupat de accidentul aviatic şi cere
ca experţi ai UE să ia parte la anchetă. De ce nu cere UE acest lucru şi lasă în
grija sa o problemă atât de spinoasă? @ CSM s-a pus pe treabă: l-a suspendat
din funcţie pe procurorul Ioan Mureşan (cel care i-a confecţionat, din
răzbunare, dosarul lui Berbeceanu) şi i-a luat la verificări pe procurorii şi
judecătorii din dosarele lui Bercea Mondial @ Voiculescu a dat în judecată şi
Deutsche Welle @ Tot acesta contestă alegaţiile referitoare la posesiunile sale:
nu am nici un fel de teren agricol nicăieri! @ Coadă la DNA a reprezentanţilor
Primăriei Capitalei în ancheta care-l vizează pe Andrei Creci @ Antonescu
crede sincer că Ponta poate fi învins. Problema e: de cine? @ Totuşi, pe lista
de pasageri a avionului malayesian prăbuşit în Ucraina figura şi numele unui
român student în medicină la Cluj. Familia n-a dorit, însă, să fie făcut public
@ Numele celui care ar putea să-l bată pe Ponta va fi făcut cunoscut abia în
august – a comunicat preşedintele PNL Johannis @ Aflat în vizită la Bucureşti,
preşedintele ALDE, Graham Watson a declarat, la întâlnirea cu Tăriceanu, că
regretă alăturarea PNL la PPE @ Regizorul Mihnea Columbeanu a fost reţinut
de procurori pentru pornografie infantilă. N-a apucat să se maturizeze. @Ul-
timele zboruri din săptămână ale TAROM spre şi dinspre Moscova au ocolit
spaţiul aerian ucrainean @ Deşi se află la conducerea altui partid, Elena Udrea
tot regretă că PDL îşi pierde numele. Poate că-l revendică ea...@ Ministrul
Duşa o ţine în festivităţi: taie panglici, inaugurează, decorează! Unii se întreabă
ce are el în comun cu armata. Dar, dacă Oprea a putut fi ministru, de ce n-ar
putea fi Duşa? @ Invitat la o reuniune a femeilor populare (?!) Băsescu a făcut
o mărturisire riscantă: că şi-a luat din Modrogan (devenit sediul PNL!) arhiva
personală de când a fost el ministru şi primar general. Probabil că acolo se află
şi dosarele “Flotei”...@ Dintre toţi oficialii care au transmis mesaje şi coroane
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cu prilejul Zilei Armatei, la faţa locului nu a fost decât Duşa. Ceilalţi erau care
pe la mare, care pe la munte, care peste hotare... @ Prodecanul Şerbănescu de
la ASE a fost reţinut de procurori. Vindea studenţilor lucrări de diplomă gata
făcute! @ Opt români care au furat bijuterii în valoare de 2 milioane lire ster-
line au fost condamnaţi în Anglia la şapte ani închisoare! @ România stă pe
un loc fruntaş în Europa: locul 2! La fraude cu fonduri europene @ Liberalii
s-au întâlnit să discute pe tema prezidenţialelor. Antonescu a boicotat întâl-
nirea...@ La fel ca Mişu Negriţoiu, Daniel Dăianu s-a sacrificat plecând de la
ASF, unde avea o leafă de 14.000 de euro, la BNR unde doar Mugur Isărescu
are 12.000. 

Săptămâna 30
(21 -27 iulie)

@ Liberalii au început săptămâna cu alegerea candidatului lor pentru
preşedinţie. Aşa cum era de aşteptat, Iohannis a câştigat detaşat în faţa unui
Antonescu deloc resemnat. Dar, până la Cotroceni, drumul este lung. Urmează
“finala” mică cu Cătălin Predoiu @ Hidroelectrica a raportat cel mai mare
profit brut semestrial: 509 miloane lei. Daţi de la Dumnezeu şi Sfântul Ilie

Li toralul � lu i �Mazăre
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@ CFR S.A. a început să valorifice fierul vechi prim BRM. Filiera ţigănească
este, deocamdată, indisponibilă. @ O fostă judecătoare nu poate justifica
60.000 de euro din averea sa. La spagă nu se dă factură @ În schimb, Florin
Georgescu de la BNR nu poate să explice pe ce a cheltuit 50.000 de euro din
ce a câştigat, legal, anul trecut, ştiindu-se că, de felul lui, e un tip econom
@ Concurenţă mare la Medicina din Bucureşti: 3800 de candidaţi la plecarea
în străinătate după absolvire! @ Micul lider al minusculei Forţei Civice, Mihai
Răzvan Ungureanu, a fost absorbit cu tot cu partid de Blaga şi PDL. Care, la
rândul lor, vor fi sorbiţi de PNL @ Directorul, SRI George Maior, nu are somn
din cauza cartelelor telefonice pre-pay. Cele folosite la atentatele teroriste. Este
drept, nu toate @ Voiculescu a aflat - el ştie de unde - că în conturile lui Bă-
sescu s-au depus bani cu sacoşa. De plastic! @ Macovei (Monica) vrea musai
să candideze la preşedinţie. Se consideră cea mai înzestrată pentru o asemenea
funcţie @ La ce concluzie a ajuns Ungureanu: Niciun compromis nu poate fi
atât de mare încât să nu poată fi depăşit. O spune un specialist în compromisuri
şi compromiteri...@ Roman îşi aminteşte cu nostalgie că atunci când Băsescu
i-a luat locul în Modrogan, nu l-a lăsat să-şi ia arhiva personală. O fi făcând
parte şi aceea din ce-a recuperat acum de la Blaga @ Marian Sârbu a demi-
sionat din funcţia de vicepreşedinte ASF, după ce Curtea Constituţională a decis
că experienţa sindicală nu poate fi asimilată celei economice @ Mare mai este
atracţia aceasta a Cotrocenilor! Ghişe a demisionat din PNL doar ca să poată
candida independent @ Băsescu latră din nou de după gard şi îl acuză direct
pe Putin de a fi complice la atentatul din Ucraina @ @După ce l-a mai scăr-
mănat niţel pe Putin, Băsescu a luat drumul Varşoviei, la reuniunea şefilor de
stat din Europa Centrală şi de Est @ Acolo, vrea să pună şi problema inter-
dicţiilor economice impuse de Rusia Moldovei. Cum? El ştie.... @ Cam cu
jumătate de gură, Ponta s-a dat şi el la ruşi, vorbind despre responsabilitatea
acestora faţă de tragedia aviatică din Ucraina. Nu s-a luat însă la trântă cu lide-
rul de la Moscova @ O altă frământare a preşedintelui ţine de redefinirea re-
laţiilor NATO cu Rusia pe care, dacă ar putea, le-ar redefini chiar el @ Cu
mintea cea de pe urmă a românului Ponta a decis să se întâlnească şi să vor-
bească şi cu beneficiarii reducerii CAS. După ce o făcuse deja Băsescu @ De-
claraţie şoc a lui Voiculescu: Nu am avere! Are însă două fiice bogate @ Cuget,
deci exist! - îşi va fi spus catindatul PMP, Cristian Diaconescu. Aşa că a cerut
adoptarea unei declaraţii privind situaţia din Ucraina @ Blaga şi Iohannis au
decis sub ce nume vor merge la alegerile prezidenţiale: Alianţa Creştin Libe-
rală, PNL-PDL! @ Uzinele Ford de la Craiova se închid până pe 18 august.
Angajaţii vor fi plătiţi însă ca şi cum ar lucra. Chestia asta se întâmplă deja în
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multe locuri din România, fără să fie însă nevoie să se mai închidă ceva
@ Mircea Băsescu, care spune că nu a mai vorbit cu fratele să de când a fost
reţinut - ar vrea să fie arestat la domiciliu @ În timp ce PMP îi cere lui Băsescu
să retrimită legea CAS la Parlament, Blaga îl somează să o promulge pentru
că a fost deja aprobată de legislativ @ Nicuşor Constantinescu a fost operat
din nou de urgenţă, în Statele Unite, spre nemulţumirea procurorilor DNA
cărora le este dor de el @ Oprescu informează că viceprimarii Darabont şi
Nicolăescu sunt la posturile lor, deşi Consiliul General i-a pus pe liber @ Un
raport al INML arată că anul trecut s-au sinucis 2721 persone în România, cam
şapte pe zi...@ Furtună puternică în Bucureşti cu inundaţii şi copaci prăvăliţi
peste maşini @ TAROM a anulat cursa Bucureşti-Tel Aviv, în ciuda asigurărilor
date de israelieni că aeroportul Ben Gurion nu este expus atacurilor HAMAS
@ Oprea i-a chemat la guvern pe doi poliţişti care s-au luptat cu o femeie
înarmată cu un cuţit, pentru a-i felicita @ Şefa CNA, Laura Georgescu, a fost
invitată să dea relaţii într-un dosar deschis pe baza unor reclamaţii ale mai mul-
tor membri ai Consiliului @ Filosoful Mihai Şora s-a căsătorit la 98 de ani cu
o franţuzoaică de 42 de ani ca să poată călători mai uşor în SUA @ Un Adrian
Năstase cu barbă, a declarat în faţa instanţei care urma să decidă eliberarea sa
înante de termen că preferă să mai stea închis zece ani decât să recunoască
acuzaţiile DNA. Procurorii se opun eliberării pe motiv că nu ar exista “dovezi
temeinice că s-a îndreptat”. Judecătoria Sectorului 4 s-a pronunţat în favoarea
eliberarii, dar DNA a făcut recurs @ Cătălin Voicu s-a pricopsit în puşcărie cu
un nou dosar penal @ Oprescu a încercat să amâne şedinţa ordinară a Consi-
liului General, dar noua majoritate PDL-PNL-PPDD a avut cvorum şi i-a pus
din nou pe liber pe viceprimarii Darabont şi Nicolăescu @ Şeful Poliţiei Capi-
talei a fost eliberat din funcţie la cerere în urma jenantului episod al eliberării
din greşeală a unui deţinut recidivist @ Catastrofă rutieră în Spania! Un mi-
crobuz în care se aflau 8 români s-a ciocnit de un TIR şi s-a răsturnat, luând
foc. Toţi cei 8 ocupanţi şi-au pierdut viaţa @ Băsescu a trimis legea CAS înapoi
la Parlament, deşi s-a declarat de acord cu măsura@ Fostul viceguvernator
BNR Cristian Popa a “ascuns” o avere de-o jumătate de milion de euro câşti-
gată legal @ La admiterea la Medicină sunt 4 candidaţi la emigrare pe un loc
@ Realizatorul de la B1TV, Andrei Bădin, a fost “turnat” de Duicu că i-a cerut
mită ca să nu difuzeze o anchetă @ Dă cu subsemnatul la DNA în dosarul “Mi-
crosoft” şi fostul SGG, senatorul Şerban Mihăilescu @ Pe Transalpina circu-
laţia a fost blocată de aluviuni@ De mare succes pe You Tube se bucură
filmuleţul “Soy un rumano in Madrid” care “omagiază”  metehnele compatri-
oţilor noştri, incomode dar reale @ Monica Macovei aşteaptă cu răbdare până
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pe 5 august să vadă dacă o pune Blaga pe lista de candidaţi a PDL. Deşi rezul-
tatul este evident de pe acum @ Cioloş se zbate să găsească cumpărători pentru
merele şi perele moldovenilor care ruşilor nu le mai plac @ Rovana Plumb
este gata să bage mâna în foc că reducerea CAS nu o să lase pensionarii cu
buza umflată...@ Ponta ne dă de veste - dacă mai era nevoie - că va candida la
preşedinţie. Mai relaxat de când ştie că nu va concura cu Antonescu @ Direc-
torul România TV, Iacobescu, este audiat la DNA într-un dosar de spălare de
bani. În mod suspect acesta a fost împrumutat de patronul Ghiţă cu doar ... 90
de milioane euro! @ Culmea: până şi la bordul avionului algerian prăbuşit în
Mali se afla un român! Mai staţi fraţilor şi pe acasă! @ Ponta recunoaşte sincer
că a fost în vizită la Grivco de mai multe ori şi că nu se spală pe mâini de relaţia
cu Voiculescu @ Dragnea recunoaşte că guvernul se află în impas de când cu
scandalul CAS. Poate ne gândim la altă măsură! - a conchis el @ Jurnalistul
Andrei Bădin a fost suspendat de B1TV după ce a fost inculpat într-un dosar
de mită, în urma denunţului baronului de Mehedinţi Duicu @ Judecătoarea
Bârsan de la ICCJ a fost trimisă în judecată pentru luare de mită: excursii,
pantofi şi genţi ...@ A luat drumul DNA-ului şi primul secretar general calificat
al Guvernului, Viorel Hrebenciuc. De data acesta, în dosarul CNA @  Romeo
Stavarache, primarul din Bacău, a fost trimis în judecată sub acuzaţia de
corupţie @ Până la urmă s-a constatat că la bordul avionului prăbuşit în Mali
nu se afla nici un român @ Cererea de strămutare a dosarului ICA, solicitată
de Voiculescu pe motiv că instanţa s-a antepronunţat, a fost respinsă. Nici o
milă pentru mogul! @ Ca să evite complicaţiile înscrierii unui nou partid,
Tăriceanu a decis să cumpere unul existent – Partidul Naţional al Mediului –
pe care să-l rebranduiască ulterior @ Cristian Diaconescu lansează un avertis-
ment sever către alegători: Dacă nu intru în turul 2 al prezidenţialelor, probabil
că nu mă mai duc la vot! @ Cei doi militari americani acuzaţi de violarea unei
prostituate românce au fost arestaţi de autorităţile italiene. Noi le dădeam dru-
mul să-i judece ai lor… @ Construcţia autostrăzii Comarnic-Braşov a fost
amânată din nou. Câştigătorii licitaţiei nu reuşesc să facă rost de finanţare
@ PDL a făcut ultima fuziune din existenţa sa, cu Forţa Civică, cu o oră înainte
de a fuziona cu PNL-ul, sub numele acestuia @ Congresul unificării de la
Palatul Parlamentului a adunat peste o mie de delegaţi pedelişti şi penelişti,
hotărâţi să devină cu toţii liberali, membri ai celui mai mare partid popular de
dreapta @ La tribuna congresului au ţinut discursuri înflăcărate Orban, Pre-
descu şi Blaga, şi unul temperat – Iohannis @ Unificarea de facto se va produce
abia în 2015. Până atunci formaţiunea va funcţiona sub denumirea Alianţa
Creştin-Liberală PDL-PNL @ Monica Macovei nu şi-a putut ţine discursul la
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Congres, lucru pe care nu l-a regretat nimeni @ De pe margine, Elena Udrea
cârcoteşte: este un proiect menit să acopere eşecul în alegeri al celor două par-
tide! @ Pentru Şova, congresul oficializează “trădarea PNL” @ Iar pentru Ponta
– o reunire a “nebunilor şi mişeilor”. N-a precizat însă care sunt nebunii şi care
mişeii…. @ Predoiu zice că “vom alege cea mai bună soluţie pentru prezi-
denţiale”, convins că el e aceea @ Ploi şi distrugeri în toată ţara. Luna iulie se
dovedeşte cea mai păguboasă lună a anului. Ploile n-au contenit pe tot parcursul
ei @ Tăriceanu a decis să-şi organizeze congresul pe 1 şi 2 august @ Executivul
va impune firmelor impozite pe clădiri la valoarea de piaţă, nu la cea de inventar.
Diferenţele sunt foarte mari @ Asta-i culmea: Mişcarea de Protecţie a Con-
sumatorului a semnat un protocol de colaborare cu Asociaţia Nevăzătorilor!
Probabil ca să meargă împreună la controale! @ Persoanele fizice care au în
proprietate mai multe case scapă de impozitul progresiv! @ A intrat, în sfârşit,
în vigoare Legea prin care magistraţii corupţi rămân fără babanele pensii spe-
ciale. Au scăpat cei care au fost prinşi şi judecaţi până acum! @ După 25 de
ani: cei care aveau depuşi banii pentru Dacii înainte de revoluţie, îşi vor putea
primi înapoi banii (nu Daciile) după 31 octombrie. Şi vor putea să-şi cumpere
cu ei o bicicletă! @ S-a dus în pelerinaj la Jina, muntele lui Ghiţă Ciobanu’ şi
Cătălin Predoiu, după ce traseul a fost deschis de Ponta… @ Judecătorii de la
Curtea Supremă au motivat pe 866 de pagini de ce a fost condamnată Monica
Jacob Ridzi la 5 ani cu executare. 173 de pagini pentru fiecare an 

La� judecata�deontologi lor
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Săptămâna 31
(28 iulie-03 august)

@ Plouă cu găleata, pământul o ia la vale şi oamenii îşi văd avutul
de-o viaţă ducându-se pe apa sâmbetei. Autorităţile sunt neputincioase şi se
mulţumesc să dea avertismente @ Pe măsură ce armata noastră se manifestă
doar la defilări, creşte încrederea publicului în ea. Un sondaj INSCOP arată că
70% dintre subiecţi consideră că e demnă de încredere @ A poposit şi Gheor-
ghe Ştefan – Pinalty  la DNA pentru a fi audiat în Dosarul GIGA TV @ Direc-
torul SRI vede Rusia ca pe un stat neoimperialist, iar America ca pe un partener
solid @ Ponta a adresat un mesaj musulmanilor cu prilejul încheierii sărbătorii
Ramadanului @ MAE face apel la români să nu călătorească în Libia, din mo-
tive lesne de înţeles @ Băsescu şi Diaconescu s-a sfătuit în legătură cu abor-
darea alegerilor prezidenţiale @ Deşi grav bolnav (a suferit o a doua intervenţie
chirurgicală, după aceea de extirpare a prostatei afectate de cancer), Nicuşor
Constantinescu nu inspiră încredere procurorilor DNA care l-au dat pentru a
doua oară în urmărire internaţională. Probabil că nu vor crede decât în certifi-
catul de deces… @ Ca să vezi ce-am ajuns: România va partipa cu experţi în
materie de poliţie şi stat de drept la Misiunea UE din Ucraina! @ Ciorbea nu
se grăbeşte să dea curs solicitării lui Băsescu de a sesiza CC în lgătură cu modi-
ficările aduse Legii Educaţiei. Vreau mai întâi să se sfătuiască cu vechii săi co-
laboratori, sindicaliştii @ Ponta s-a dus la Craiova să-şi lanseze candidatura la
prezidenţiale, dar din cauza evenimentelor meteo s-a îndreptat mai întâi spre
zonele calamitate de natură @ Una dintre realizările mandatului său de premier
el consideră a fi eliberarea justiţiei de sub controlul lui Băsescu. Acesta crede
invers! @ La prima rectificare bugetară din acest an se vor da bani în plus la
Sănătate, Educaţie şi Apărare @ Dacă până şi Lăzăroiu e sceptic că Cristian
Diaconescu va intra în turul 2 al prezidenţialelor, înseamnă că e ceva în nere-
gulă cu candidatura sa. Sau cu partiduleţul pe care-l reprezintă… @ Va începe
renovarea podurilor de peste Dunăre, de la Borcea şi Cernavodă. Lucrările vor
dura aproape doi ani @ Urmaşii lui Adrian Iovan, pilotul avionului prăbuşit în
Apuseni, vor primi de la Omniasig 287.500 euro. Pilotul se dovedeşte astfel
mai valoros mort, decât viu cu pensia tăiată de Boc @ Autorităţile ucrainiene
din Bucovina ar vrea să-i ia cu arcanul pe români la încorporare. “Dacă nu vă
convine, plecaţi!” – le-ar fi spus celor care au protestat un reprezentant al au-
torităţilor locale @ Cei mai mulţi restanţieri la credite sunt din Sălaj, Vâlcea
şi Brăila @ Fostul ministru de Finanţe, Mihai Tănăsescu, vicepreşedinte la
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BERD, a fost chemat şi el la DNA să dea declaraţii în Dosarul “Microsoft”
@ Mazăre îl dă în vileag pe Rus: e prieten cu Băsescu şi de aia se opune pre-
luării unui pachet de acţiuni ale Portului Constanţa de către Primărie! @ În
dosarul “Duicu” este implicat şi fostul preşedinte pedelist al CNAS, Buşoi,
care ar fi repartizat Mehendinţiului mai mulţi bani decât Capitalei!” @ Fostul
ministru al Sănătăţii, Cepoi – schimbat din motive de incompatibilitate – a fost
numit preşedinte al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor @ Ploile
abundente au produs un adevărat dezastru în sudul ţării. A plouat în 24 de ore
cât în trei luni. Sunt localităţi peste care au trecut nu mai puţin de şapte viituri
@ Pagubele provocate sunt însemnate, iar Guvernul a promis că va acorda aju-
toare de urgenţă judeţelor cele mai afectate @ Din cauza situaţiilor intervenite,
şedinţa de Guvern a fost amânată @ Băsescu a mai avansat în gradul de general
de brigadă pe colonelul Marian Bacşiş din MApN @ Mircea Băsescu a revenit
la DNA în calitate de denunţător, într-o afacere legată de licitaţii trucate
@ Petre Roman îl mustră pe Ponta în legătură cu afirmaţii făcute de acesta
referitoare la religia lui Johannis: este foarte urât cum a procedat! @ Lingându-
şi rănile provocate de refuzul de a fi înscrisă pe lista de candidaţi la preşedinţie,
Monica Macovei îl atacă pe Cazanciuc: fiecare oră în care acesta rămâne mi-
nistru este catastrofală pentru justiţie şi pentru imaginea României! Se referă,
bineînţeles, la Afacerea Duicu – Ponea @ Ponta anunţă alocarea de urgenţă a
12 milioane lei pentru judeţele Argeş, Vâlcea şi Gorj @ Consiliul Concurenţei
a intrat pe firul vânzărilor drepturilor TV pentru Liga 1 de către LPF, unde a
sesizat câteva aspect dubioase… Chiar dacă Mitică nu mai e pe acolo…
@ Ponta a cerut destituirea şefului de la Apele Române pentru motiv că stătea
liniştit în concediu când apele făceau ravagii @ Cameron nu mai poate de grija
noastră: este frământat de faptul că Rusia ne-ar putea destabiliza. Şi – probabil
– că mai mulţi români o vor lua la goană spre Regatul Unit @ Un fenomen tot
mai frecvent îl reprezintă furturile din locuinţele abandonate din cauza inun-
daţiilor. Ponta le recomandă poliţiştilor să folosească forţa împotriva
“ticăloşilor” @ Criza de la Biblioteca Naţională s-a rezolvat parţial: directoarea
Târziman a fost înlocuită cu Claudia Şerbăniţă – ca interimar @ Noul ministru
al Transporturilor, Ioan Rus a fost prins circulând cu viteză excesivă şi a rămas
fără carnet! Nici măcar nu circula pe o autostradă… @ Simona Halep urcă
spre vârful clasamentului WTA nu prin victorii în turnee, ci prin retragerea din
competiţie a primelor clasate. Nu e vina ei… @ Directorul companiei Apele
Române, Vasile Pintilie şi-a dat demisia de onoare după ce aceasta i-a fost
cerută de premier pentru că se afla în concediu (de unde zice că dirija acţiunile)
în plină criză a inundaţiilor @ Localitatea Brezoi s-a aflat la un pas de a fi rasă
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de unda provocată de ruperea unui dig, care a fost evitată în ultimul moment
– a mărturisit ulterior Dragnea care a adăugat că a fost cât pe ce să ordone
evacuarea populaţiei @ A scăzut rata şomajului, de la 7,3%, la 7,1%
@ Voiculescu s-a săturat să tot vină, în zile fixe la poliţie ca să facă prezenţa,
cum au cerut procurorii. De vineri s-ar putea să fie scutit de acest calvar
@ Ponta s-a săturat şi el de incompetenţa celor de la CNADNR care nu găsesc
o soluţie ca să nu se mai facă cozi la trecerea podului de la Feteşti @ S-a trecut
la faza mistică: Arhiepiscopia Râmnicului îndeamnă la rugăciuni pentru oprirea
ploilor @ Finanţatorul partidului lui Tăriceanu ar fi nimeni altul decât patronul
România TV, Sebastian Ghiţă @ Constatare surprinzătoare: Papahagi, susţină-
tor fervent al lui Băsescu la suspendare, crede că Ponta nu constituie un pericol
pentru români @ După ce patru pensioanari chemaţi la audieri de procurorii
DNA s-au sinucis, Ponta a hotărât să ceară un proiect de amnistie a persoanelor
cu probleme de datorii la bugetul de asigurări sociale @ Jumătate de milion
de lei va costa reparaţia scărilor de la intrarea principală a Palatului Parlamen-
tului. Scările de la intrarea Senatului au fost refăcute cu o sumă mult mai mică
@ Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din acest an. Majoritatea bani-
lor au fost luaţi de la Ministerul Finanţelor, care se cam lăfăia, prin grija lui
Gherghina @ Ponta l-a nominalizat şi el, după Băsescu, pe Cioloş pentru o
funcţie de Comisar European. Se pare însă că nu va putea primi tot porfotoliul
agriculturii @ A încetat din viaţă cascadorul Szoby Cseh. Cei care n-au pregetat
în a-l ponegri când a fost declarat de CNSAS “informator al Securităţii” se în-
trec acum să-i înalţe osanale. Ba a mai fost şi decorat cu “Steaua României” –
post mortem! @ De când nu mai câştigă turnee, Simona Halep urcă în clasa-
mentele WTA!!! @ Ponta e siderat: Curtea de Conturi s-a trezit că 12.000
mame trebuie să dea banii înapoi! De ce mamele şi nu cei care greşesc so-
cotelile? @ Toţi banii economisiţi (cum?) până la rectificarea următoare vor fi
daţi la Sănătate şi Educaţie. Dacă nu, nu! @ Ca fiecare ministru de Finanţe,
Ioana Petrescu constată că rescrierea proiectelor Codului Fiscal şi a Codului
de Proceduri Fiscale “sunt” imperative! Până acum, asta s-a mai întâmplat de
peste o sută de ori! @ Rovana Plumb zice că amnistia fiscală se va da doar
pentru mamele şi pensionarii care n-au comis ilegalităţi @ La Congresul Par-
tidului Liberal Tăricean au participat 1074 delegaţi: tot partidul, cu rude şi pri-
eteni! @ Tăriceanu dă cu barda în fostul său partid: “o mână de lideri a trădat
PNL-ul (şi nobilele sale idealuri) pentru interese meschine! @ Halep are ca
obiectiv să devină “nr. 2” mondial! Dacă se mai îmbolnăveşte vreuna dintre
jucătoarele de top reuşeşte! @ Băsescu nu se lasă: a anunţat că respinge pro-
punerile lui Ponta pentru miniştrii Bugetului şi Culturii pe motiv că Manta
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n-a făcut altceva decât să rupă bilete la Casa de Cultură unde era director, iar
Biro nu are “bipezi” în familie! @ Rus a tăiat nodul gordian al aşteptării la
punctele de taxare ale podului de la Feteşti dintr-o lovitură: a lăsat barierele
deschise toată luna august. Ce dacă se pierd 8 milioane de lei pentru că la
CNADNR nimeni nu e în stare să gândească o soluţie, de un an? @ Ponta re-
fuză să comenteze “discursul de cârciumă” al lui Băsescu referitor la respin-
gerea propunerilor de miniştri… @ Monica Macovei se ia de gât cu presa: a
dat în judecată toată Antena 3! @ ASF e generoasă, aşa cum a fost mereu: le
plăteşte câte 12 salarii compensatorii babane celor pe care-i dă afară! @ Pe
măsură ce traficul feroviar scade, CFR modernizează gări şi deschide noi
agenţii de voiaj! @ Tăriceanu a fost ales aproape în unanimitate (o abţinere –
ce-o fi căutat ăla la Congres?) preşedinte al noului său partid @ Gheorghe
Funar şi-a adus aminte de vremurile bune ale PUNR-ului şi candidează din
nou la preşedinţie. Probabil cu acelaşi succes! @ Becali şi-a găsit o ocupaţie
în puşcărie: îşi scrie memoriile! Dacă le scrie de mână, vor fi greu de citit!
@ Ca să-şi menţină treaz spiritul de beligeranţă, Băsescu participă la comemo-
rarea a 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial, la Liege. Deşi
România a intrat în luptă abia cu doi ani mai târziu… @ Veritabilă bombă: ju-
nioarele românce au câştigat titlul mondial la CM de handbal din Macedonia.
De unde or fi apărut fetele astea, într-un sport aflat în degringoladă (ca mai
toate sporturile de echipă)? 

Un�om�pol i t icOs
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Săptămâna 32 
(04 – 10 august)

@ Se reiau dezbaterile în dosarul ICA. Este săptămâna decisivă pen-
tru Voiculescu şi compania @ Parchetul nu este de acord cu eliberarea înainte
de termen a lui Adrian Năstase, pe motiv că acesta n-ar da semne evidente de
îndreptare @ BNR a mai revizuit odată în scădere prognoza de inflaţie la 2,2%
pentru finalul lui 2014 @ Institutul Cultural Român are un reprezentant în
Grupul strategic al reţelei instituţiilor de cultură din UE @ Udrea e convinsă
că în turul 2 al prezidenţialelor nu va ajunge candidatul ACL, ci cel al PMP!
@ Oprescu îi asigură pe bucureşteni că la Pasajul Presei Libere se lucrează in-
tens @ Negriţoiu restabileşte adevărul: salariul său la ING era doar de 19.000
euro, la care se mai adăugau bonusuri de numai 12.000 euro @ Pledoariile fi-
nale în dosarul ICA au fost programate pentru ziua de marţi şi s-au sfârşit,
târziu, după ora 22. Avocatul lui Voiculescu, Mateuţ, a vorbit continuu nu mai
puţin de patru ore! @ Lupta e grea când intri în bătălie cu şeful statului –
constată Voiculescu @ Schema DNA s-a suplimentat cu 50 de posturi. Dură
lupta cu corupţia @ Şeful CJ Bacău, Dragoş Benea, a fost audiat de procurori
într-un dosar de corupţie. Benea e membru PSD @ Şeful spionilor, Meleşcanu,
examinează o propunere serioasă de a candida la prezidenţiale. N-ar fi prima
dată… @ Johannis crede că este o şansă rezonabilă ca el să fie candidatul ACL
la preşedinţie @ Şi ca să curme orice discuţie pe această temă, declară răspicat:
M-am născut în România, sunt cetăţean roman @ Calitate în care a şi dat în
judecată Guvernul pentru modificările aduse legislaţiei privind organizarea
alegerilor prezidenţiale, modificare care îl avantajează pe Ponta @ Mazăre îl
sfătuieşte pe Nicuşor Constantinescu să rămână în America dacă nu se simte
bine şi să nu-i pese de procurori. Sănătatea înainte de libertate! @ Cu un pro-
nunţat spirit autocritic, Băsescu constată că “e prea mult lichelism în spaţiul
public! @ Şi e foarte sceptic că fuziunea dintre PDL şi PNL se va realiza până
la urmă! @ Creatoarea de modă Adina Buzatu este urmărită penal: vindea haine
contrafăcute şi nu plătea TVA! @ Şeful Poliţiei Rutiere Braşov a fost trimis în
judecată pentru favorizarea VIP-urilor  din judeţ @ Danileţ a intrat în vizorul
Inspecţiei Judiciare pentru că ar fi vândut nişte teste-grilă candidaţilor de la
INM @ Ponta vrea să vadă cu ochii lui hârtia prin care Băsescu respinge can-
didaturile lui Manta şi Biro @ Eveniment: Monica Macovei şi-a lansat candi-
datura la preşedinţie pe Facebook! Voturile se vor da, probabil, pe Twitter!
@ „Schimbarea la faţă” l-a inspirat şi pe Ponta, care a denunţat acordul de
coabitare, după ce Băsescu a afirmat că acesta a fost o “păcăleală” pe care i-a
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tras-o premierului, ca s-o poată numi pe draga sa Codruţa Kovesi la DNA
@ ACL-ul anunţă că abia luni îşi va face cunoscut candidatul pentru prezidenţiale
@ Ioan Niculae bate tot mai des la uşa DNA – de data asta în dosarul ROMGAZ
@ 3.500 de pasageri ai companiei Fly au rămas cu buza umflată şi cu banii daţi
pe bilete, după ce compania a dat faliment @ Predicţie sumbră făcută de Isărescu:
vom intra în zona euro când vom avea autostradă peste Carpaţi. Asta înseamnă…
@ La Salina Slănic Prahova un  lift străvechi s-a prăbuşit cu vizitatori în el de la
vreo 5 metri înălţime… @ Ponta salută adoptarea Acordului de Parteneriat de
către Comisia Europeană, care permite demararea procedurilor de absorbţie a
fondurilor europene din noul ciclu @ Ce idee i-a venit Monicăi Macovei? Să
candideze pe cont propriu la prezidenţiale, convinsă fiind că doar ea poate să-l
bată pe Ponta. La popice, poate. Anunţul candidaturii a fost făcut pe facebook!
@ Blaga constată  sec că această candidatură o situează în afara partidului
@ Reacţia europarlamentarei: nu demisionez! Probabil că ţine morţiş să fie dată
afară, ca să facă pe eroina @ ANSVA constată că interdicţia importului de carne
de vită din România, anunţat de ruşi, n-are obiect! Nu exportăm aşa ceva!
@ Isărescu se teme de întărirea leului: asta ar putea duce la închiderea unor în-
treprinderi.  Un leu mai slab este de preferat @ Preocupată de soarta lui Ponta,
Elena Udrea crede că acesta nu are capacitatea să câştige electorat din afara PSD.
Adică din PMP @ Mii de locuri au rămas neocupate la majoritatea universităţilor
din ţară. Speranţa e în cea de-a doua sesiune de examene @ Ziua de joi a început
cu o descindere la CJ Brăila şi cu “umflarea” lui Bunea Stancu şi transferul său
la DNA într-o anchetă legată de contracte pe bani publici acordate propriilor sale
firme @ Steaua s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor după ce a trecut,
cu emoţii, de kazahii de la Aktobe, cărora le-a lipsit puţin să egaleze în ultimul
minut. Apărarea Stelei a fost una de tip elveţian: a semănat cu un şvaiţer @ La
jumătatea lui august, România va începe să exporte gaze în Moldova. Dar din
dar…  @ Predoiu nu se lasă: este hotărât să lupte până în ultimul moment pentru
mandatul de prezidenţiabil! @ Reluarea curselor aeriene spre Beijing este incertă:
criza politică din Ucraina face imposibilă operarea în acest an  @ Juristul Şova
declară pactul de coabitare lovit de nulitate absolută! @ Antonescu nu rezistă să
nu lanseze o răutate: prin denunţarea pactului, Ponta ar vrea să demonstreze lupta
sa eroică împotriva lui Băsescu! @ Macovei ne asigură că va părăsi funcţia de
europarlametar doar când va câştiga preşedinţia! @ Johannis s-a dus şi el la
Novaci, să vadă ce a lăsat Ponta în urma sa @ Sorin Ovidiu Vântu rămâne în în-
chisoare. Instanţa i-a respins cererea de eliberare înainte de termen @ Traian
Băsescu anunţă triumfător că a respins propupunerile de miniştri pentru Cultură
şi Buget, pentru motivele cunoscute  @  Tot el zice acum că pactul de coabitare,
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ăla despre care afirmase că a fost o păcăleală pe care i-a tras-o lui Ponta, ar fi
foarte important pentru România! @  Nu s-au terminat codurile: galben, de inun-
daţii, în Suceava şi Hunedoara  @  Şi, hodoronc-tronc, o concluzie prezidenţială:
criteriile pentru a intra în zona euro sunt îndeplinite de către România. Şi ce
dacă? @ Baronul de Brăila, Bunea Stancu a fost reţinut de procurori pentru 24
de ore. Apoi, reţinerea s-a prelungit la 30 de zile, dar la domiciliu @ Înaintea
anunţării sentinţei, Voiculescu dă asigurări că “la demnitate, onoare şi curaj
n-am să renunţ niciodată!” @ Renunţând la preşedinţia de onoare a Federaţiei
de fotbal (şi la 50.000 euro pe lună!), “Naşul” Mircea Sandu a explicat cum
şi-a acordat el o primă de 600.000 euro, după un proces cu Loteria Naţională,
din care FRF a obţinut 2 milioane euro @ Sentinţa în dosarul ICA a venit la mo-
mentul anunţat: 10 ani cu executare pentru mogulul care a vrut să-l dea jos (de
două ori!) pe Băsescu @ Adevărata miză a sentinţei o reprezintă însă confiscarea
sediilor companiilor media ale lui Voiculescu @ Cu toate şansele sale infime,
candidatul Elenei Udrea, Cristian Diaconescu nu concepe să abandoneze prezi-
denţialele @ Camelia Voiculescu, afectată direct de confiscări, este sigură că
tatăl său nu a comis nici o faptă reprobabilă @ Monica Macovei aproape că a
juisat la auzul condamnării: cea mai fericită zi din viaţa mea! – a proclamat cea
care a re-pus bazele justiţiei de comandă @ Nu s-a lăsat mai prejos oportunistul
Ludovic Orban: încă un mare profitor al tranziţiei ajunge la zdup! – exclamă
dezinteresatul din el. În schimb Ponta nu comentează sentinţa! @ După ce că
erau puţini, un alt parlamentar părăseşte Mişcarea Populară: deputatul Florin
Secară a decis să înceteze colaborarea cu partidul Elenei Udrea @ În 2013,
ne-am împuţinat cu 2.500 de români care au primit cetăţenie germană. 

Fie- i � ţărâna�uşoară
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Săptămâna 33
(11 – 17 august)

@ Populaţia României a scăzut în luna iunie cu 3.000 de persoane
@ Codruţa Kovesi pune cireaşa pe tortul ICA: “Dan Voiculescu a adus un pre-
judiciu foarte mare statului”. Dacă l-au calculat experţii DNA, cu siguranţă…
@ Prefectul de Iaşi, ieşit cu maşina pe şosea băut a rămas fără carnet şi fără…
prefectură, fiind obligat să demisioneze @ Johannis i-a cerut lui Ponta să
amâne alegerile până la finele lui decembrie. Ponta bănuieşte că a făcut-o ca
să mai stea Băsescu la Cotroceni încă o lună… @ Furturile de energie electrică
şi gaze naturale ar fi provocat E.ON un prejudiciu de 11 milioane lei! S-au
scos însă cu taxă dublă pe energia verde @ S-a decis că Johannis e candidatul
ACL la preşedinţie. Lui Predoiu îi rămâne şefia guvernului. Care guvern?
@ Elenei Udrea i s-a pus pata pe şeful Jandarmeriei: că de ce nu i-a luat la bas-
toane pe “plimbăreţii” Antenei 3 din jurul Cotrocenilor? @ Ruşanu a primit
învoire la domiciliu în Sinaia. E şi acolo răcoare @ Prinzând curaj, ca premier
in spe, Predoiu decretează: Ponta e un proiect politic eşuat! @ Noul adminis-
trator al BRD este Aurelian Dochia @ Nici nu şi-a despachetat bine bagajele
noul însărcinat cu afaceri al Statelor Unite, Dean Thompson, că Oprea i-a şi
dat o plachetă de onoare din partea MAI. Ştie el de ce, vicepremierul… @ Mai
activă ca oricând (mai ales de când pierde parlamentari), Elena Udrea a de-
nunţat-o penal pe Laura Georgescu pe motiv că aceasta ar proteja Antena 3
@ Primăria Capitalei achiziţionează saci de dormit în valoare de un million de
euro. Nu pentru angajaţii săi, ci în caz de cutremur @ Angajată pe cont propriu
în campania prezidenţială, Monica Macovei îl găseşte pe Johannis “un candidat
slab”. Nouă nu ni s-a părut: are sigur peste suta de kilograme! @ S-a lămurit
misterul bordurilor puse pe mijlocul Căii Victoriei: ele separă o pistă dublă de
biciclete! @ Deşi n-a mai câştigat nici un turneu, Simona Halep a urcat pe
locul 2 în WTA! @ Iohannis protestează faţă de cei care pretind că l-ar fi văzut
intrând la Lac 2, reşedinţa lui Băsescu: din 2008 n-a mai avut vreo întrevedere
cu preşedintele! @ Ultima veste din tabăra ACL: Blaga a fost desemnat şef de
campanie electorală! Ca să nu rămână pe dinafară @ Cu mare bucurie con-
curenţa anunţă că Antenele lui Voiculescu ar putea intra în insolvenţă din cauza
unor credite angajate prin garantarea cu clădirile confiscate @ O veste proastă
pentru Radu Mazăre, în plină campanie de carnavaluri pe litoral: ANAF i-a
blocat toate conturile! @ Cea mai călduroasă zi din an miercuri: 38 grade la
umbră! Pe zi ce trece, România capătă caracteristici de climă tropicală @ La
Ambulanţa Bucureşti s-au înregistrat 340 de apeluri de urgenţă @ Din cauza
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caniculei, transporturile au întârzieri, datorită vitezei reduse cu care sunt obli-
gate să se deplaseze garniturile feroviare @ Senatorul PSD Alexandru Cordoş
este urmărit penal pentru infracţiunea de favorizare a infractorului @ Ponta a
vizitat o platformă de foraj din Marea Neagră, a companiei EXXON şi a con-
statat cu surpriză că acolo lucrează un mare număr de români @ Bunea Stancu
a fost suspendat de la conducerea CJ Brăila. Oricum, nu mai avea ce să facă
acolo, fiind arestat la domiciliu (arestul la locul de muncă încă nu s-a inventat!)
@ Ponta a amânat până după prezidenţiale acordarea unui pachet de acţiuni
ale Portului Constanţa către primăria lui Mazăre @ Asta din cauza faptului că
Comisia Europeană ar recomanda ca statul român să deţină 51% din acţiuni
@ Dan Şova a intrat în rândul celor pe care DNA îi onorează cu invitaţiile sale.
A fost audiat într-un dosar (Rovinari) în care se presupune că ar fi obţinut ono-
rarii pentru asistenţă juridică cam prea mari. El zice că totul a fost mai mult
decât transparent @ Gurile rele zic că din banii ăştia s-ar fi înfruptat şi pre-
mierul, când nu era premier @ A fost redeschisă Salina de la Slănic Prahova,
după accidentul de lift de săptămâna trecută @ Becali cere să i se scadă o pe-
rioadă  din detenţie legată de dosarul “Valiza” care, după noul Cod Penal, nu
mai constituie infracţiune @ Deputatul Anton Marin, susţinător fervent al
Elenei Udrea a fost declarat incompatibil de către ANI @ Lovitură dură pentru
ANI: Comisia Juridică a Parlamentului European a declarat valid mandatul lui
Mircea Diaconu @ A intrat dihonia între Elene: EBA o denunţă pe Udrea că ar
împiedica strângerea de semnături pentru candidatura lui Cristian Diaconescu,
pe motiv că ar vrea chiar ea să intre în competiţie, considerând că are mai multe
şanse @ Elena Udrea a cerut imperativ arbitrajul lui Băsescu care să hotărască
viitorul partidului @ La ASF s-a introdus codul de conduită vestimentară! An-
gajaţii vor trebui să se îmbrace ca la carte. Bani au suficienţi! @ Elena Băsescu
ripostează la atacurile EBA-ei. Faceţi distincţie între ce poate spune Traian
Băsescu şi ce spune Elena Băsescu – zice ea @ MAE ripostează la alegaţiile
din presa străină, potrivit cărora insurgenţilor din Irak li s-ar fi livrat armament
greu provenit şi din România: nici pomeneală! Tot ce-a exportat România este
riguros înregistrat de către forurile internaţionale @ Proprietarii şi chiriaşii
terenurilor şi clădirilor din dosarul ICA au fost convocaţi la DNA @ Mazăre –
agentul de marketing al lui Nicuşor Constantinescu, anunţă că acesta are o
nouă infecţie şi nu poate începe radioterapia @ Geoană, rămas cu buzele um-
flate în problema prezidenţialelor, evaluează şansele lui Johannis de a intra în
turul 2 ca reale. Lucru care nu s-ar fi întâmplat dacă candida el… @ Presată,
Elena Udrea confirmă că, “tehnic”, s-ar putea renunţa la candidatura lui
Diaconescu. Nu e sigur în favoarea cui… @ S-a dat alarma la Penitenciarul
Rahova: un deţinut l-ar fi filmat pe Dan Voiculescu când acesta era dus la cabi-
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netul medical. Ei şi? @ Ca preşedinte, Iohannis va creşte şi el bugetul Apărării.
Dacă nu, nu! @ Festivalul de film “Anonimul” a poposit în Bucureşti, pentru că
Delta e în reparaţii… Capitale @ Ca să se mai întremeze, ROMTELECOM-ul
grecesc (vândut de Pantiş, la ofertă!) vinde din proprietăţile imobiliare. Aşa se
fac bani mai repede decât cu telefoanele @ Un românaş întreprinzător de-al nos-
tru a fost arestat în Italia pentru nişte dispozitive explozibile cu care spărgea ban-
comate @ Ministrul Mediului a constatat că peste 26.000 mc de lemn a fost
exploatat fără autorizaţie, în Gorj, sub pretextul pagubelor produse de furtuni şi
inundaţii @ Mănăstirea Curtea de Argeş se pregăteşte să primească 10.000 de
pelerini cu prilejul hramului @ UKIP se laudă că a avut dreptate: numărul lu-
crătorilor români şi bulgari din Anglia a atins un nivel record! @ “Candidatul
tehnic” la preşedinţie al PMP ar vrea să ştie cine-i pune beţe-n roate şi aşteaptă
un răspuns de la Băsescu @ Judecătoarea Camelia Bogdan vrea o recompensă
pentru îndeplinirea sarcinii de a-l băga pe Voiculescu la bulău: un post la Con-
siliul Europei @ Pe vremuri susţinător fervent al lui Băsescu, Radu F. Alexandru
constată “Adio Traian! Cea mai dureroasă înfrângere a preşedintelui!” @ Gu-
vernul contraatacă la EUROSTAT: conform datelor prezentate de INS, România
continuă creşterea economică! Doar că a întrerupt-o vreo două trimestre, ceea
ce în limbaj “tehnic” înseamnă recesiune! @ Electrica anunţă, după listarea la
Bursă, creşterea profitului operaţional cu 14%! @ INS-ul revine asupra comu-
nicatului, cu motivarea că iniţial s-a completat un formular mai vechi: PIB-ul a
scăzut, într-adevăr cu 1% în trimestrul II @ Şi primarul municipiului Sighetul
Marmaţiei, Ovidiu Gheorghe Nemeş a fost trimis în judecată, acuzat de abuz şi
primirea de foloase necuvenite @ ROMTELECOM şi COSMOTE vor să scape
de actualele denumiri, botezându-se Telekom România @ Recesiunea în care a
intrat România e una “tehnică”. La impresia artistică stăm mult mai bine @ Atât
i-a trebuit lui Băsescu, să afle chestia asta! A şi convocat presa la Cotroceni şi
l-a făcut de două parale pe Ponta, cel care a întinat nobilele realizări ale lui Boc!
@ Nici Olguţa Vasilescu nu e prea liniştită din cauza presupusei întâlniri a lui
Iohannis cu Băsescu şi îi cere să spună adevărul! @ Ponta este ferm: Avem
creştere economică! Băsescu să ne mai lase în pace cu prostiile şi cu trimestrele
lui! La şase luni stăm bine! @ Ce nu-i place lui Mădălin Voicu la Băsescu este
că e îngâmfat! În rest l-ar mai suporta @ Cu acutul  său spirit de observaţie,
Geoană notează că Tăriceanu începe să-şi confunde adversarii cu partenerii
politici. E mai greu de spus însă care-s unii şi care-l alţii… @ Pentru Blaga şi
Iohannis, Băsescu este ipocrit când îi acuză de tovărăşenie cu Ponta pentru
scăderea CAS-ului @ Elena Udrea a făcut descoperirea deceniului: România
este, în sfârşit, pregătită să voteze o femeie! Ca preşedinte, bineînţeles. Şi nu de
partid, ci de ţară! @ Proaspătul pedelist Ungureanu se remarcă cerând demisia

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��09.03.2015��12:31��Page�158



şaptezile / 159

şefului INS. Culmea ar fi ca acesta chiar să şi-o dea! @ Avem o consolare: dacă
suntem – totuşi – în recesiune, suntem alături de Italia! @ Halep a încasat-o pen-
tru a cincea oară de la Şarapova. Se pare că ne-am cam făcut iluzii, iar valoarea
ei reală nu se potriveşte cu locul pe care-l ocupă - conjunctural - în clasamente
@ Ungureanu sare în apărarea lui Diaconescu: oamenii din jurul lui Udrea fac
un joc profund degradabil! Abia acum vede şi el ce vedea toată lumea @ Cât
despre Diaconescu, este ca un satelit înscris pe orbită: îmi duc candidature până
la capăt, indiferent dacă voi beneficia de susţinerea unui partid! @ Ploile şi vi-
jeliile de  pe litoral, au compromis parada lui Mazăre pentru care acesta pregătise
un strălucitor echipament de amiral. În carele alegorice abandonate de
dansatoarele sumar dezbrăcate, s-au urcat turiştii amatori de senzaţii tari @ În
efectivele trupelor separatiste din Ucraina sunt şi doi români @ Scandaluri în
lanţ în proaspăta alianţă Creştin Liberală. La Cluj, Marius Nicoară şi Alin Tişe
sunt pe punctul de a scoate cuţitele @ Calvar pe traseele dinspre munte şi spre
mare. Speriaţi de ploaie şi de frig, turiştii de pe litoral s-au aliniat în coloane de
dimineaţă, petrecând ore întregi pe şosea, până să intre pe autostradă @ La fel şi
pe DN1: poliţia a fost nevoită să dirijeze automobiliştii pe la Cheia @ Ponta este
omul păcii şi în ciuda exceselor purtătorului său de cuvânt, el vrea să aibă o
relaţie bună cu toată mass media. Cu unele excepţii, e drept… @ Din închisoare,
ca Mandela, Voiculescu transmite un mesaj ferm: “Voi continua lupta împotriva
lui Băsescu @ Iohannis promite că nu va avea nici o colaborare cu Ponta după
prezidenţiale. Indiferent de rezultat… @ Tăriceanu nu-l cruţă pe Blaga: ar fi şi
acum lângă Băsescu dacă n-ar fi intrat în conflict cu Udrea @ Vlasov are un  nou
termen de judecată săptămâna viitoare, în dosarul în care este acuzat de trafic de
influenţă.  

Frăţ ia�ş i �Beţ ia
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Săptămâna 34
(18 – 24 august)

@ A încetat din viaţă, la 82 de ani, criticul de artă Dan Hăulică. Fost
director al “Secolului XX”, disidenţa sa a fost controversată, nelipsind acuza-
ţiile la adresa colaborării sale cu Securitatea @ 62.000 de candidaţi la sesiunea
de toamnă a bacalaureatului. Universităţile aşteaptă rezultatul cu sufletul la
gură @ Fără nici o tragere de inimă, senatorii şi-au întrerupt vacanţa pentru a
fi prezenţi la sesiunea special dedicată reducerii CAS @ Se zvoneşte că pri-
marul Bacăului, Romeo Stavarache, ar fi încercat să se sinucidă. Mulţi se miră:
pentru o amărâtă de şpagă? @ Marea revelaţie a Monicăi Macovei este că ea
ar semăna cu Nelson Mandela!!! Ca să fie reală n-ar avea decât să stea 27 de
ani pe la Jilava! După aceea, sigur ar câştiga preşedinţia @ Torţionarul Ficior
a fost trimis în judecată. Procurorii au crezut bazaconia cu trecerile lui călare
peste covorul de deţinuţi! @ Şeful INS e gata să demisioneze dacă EUROSTAT
îi spune că a greşit! Dacă nu, nu! @ Blaga constată cu durere că măsurile luate
de guvernul Ponta în ultimii doi ani au dus România în recesiune. De pe cul-
mile pe care o înălţase guvernul Boc @ Mereu nehotărâtului Cristian Dia-
conescu i-a ajuns cuţitul la os: a demisionat din PMP datorită mizeriilor la care
este supus! @ Elena Udrea se miră şi regretă, dar nu stă pe gânduri şi e gata
să-şi asume responsabilitatea candidaturii la prezidenţiale, unde e sigură că-l
va bate pe Ponta @ Cristian Diaconescu – avantajat de faptul că e confundat
cu Dan Diaconescu – nu renunţă însă şi merge mai departe ca independent
@ Poporul pemepist vrea arbitraj prezidenţial: să zică Băsescu cine şi cum!
@ Spre dezamăgirea participanţilor, sesiunea Senatului a fost amânată cu o
săptămână @ Niţă se ridică hotărât în sprijinul ideii că nici vorbă de recesiune.
Suntem în grafic – zice el! @ Ginerele lui Bercea poate să rămână în arest la…
Palat! Adică la domiciliu @ Lui Ponta i se pare că Monica Macovei seamănă
mai degrabă cu Ana Pauker decât cu Nelson Mandela @ Un sondaj CSCI îl dă
pe Ponta câştigător al prezidenţialelor cu 58% din voturi. Marja de eroare e
cam mare… @ Premierul l-a muştruluit pe purtătorul său de cuvânt, Mirel
Palada şi i-a spus de la obraz că nu e de acord cu modul în care se exprimă
acesta pe bloguri… @ Dialog la distanţă, luni seară, între Ponta (la Antena 3)
şi Antonescu (la Realitatea). Ponta a promis că nimeni nu-i va scoate pe an-
tenişti din clădirile în care se află cât e el premier şi că regretă că n-a participat
la marşul din jurul Cotrocenilor. Antonescu a declarat că nu-l va susţine pe
Iohannis în campanie şi că nu-l urăşte pe Băsescu @ Vreo zece milioane de
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euro ar fi la dispoziţia agricultorilor români afectaţi de embargoul rusesc. Tre-
buie însă să dovedească că nu şi-au putut vinde produsele şi să le doneze unor
instituţii de caritate… @ Clubul Român de Presă – o relicvă a mileniului trecut
– s-a trezit din moţăială şi-i cere lui Ponta să-l pedepsească aspru pe Palada
pentru că a “electrocutat” ziarişti antiguvernamentali @ Moartea lui Dinu Patri-
ciu, la 64 de ani, răpus de un cancer limfatic, la un spital din Londra, a declanşat
o veritabilă canonadă media. Televiziunile s-au întrecut în a prezenta secvenţe
picante din viaţa mogulului, iar amicii l-au evocat cu nostalgie. Vedeta zilei a
fost Peter Imre care, după ce a supt cât a putut din bugetul  de la Adevărul,
l-a declarat “cel mai mare escroc pe care l-am cunoscut vreodată”. Asta pentru
că l-a lăsat cu o pagubă de 80.000 euro – leafa pe ultimele două luni de serviciu
@ Prin plecarea sa într-o lume mai bună şi mai înţelegătoare, Patriciu i-a tras
clapa lui Băsescu, scăpând de puşcărie cînd mai avea puţin ca să ajungă acolo,
în dosarul “Rompetrol” @ Se estimează că din vreo cele trei miliarde de euro
încasate din tranzacţia cu kazahii, ar mai fi rămas cu câteva amărâte de mili-
oane pe care se vor bate nu doar nevestele şi fetele, ci şi Parchetul care va dori
să confişte măcar ce era deja sub sechestru @ Soţul Laviniei Şandru, cea pe
care Băsescu o tratase drept “centuristă”, Darius Vâlcov, fost primar (PDL) de
Râmnicu Vîlcea este propunerea lui Ponta pentru portofoliul Bugetului. Bă-
sescu nu-l  mai poate respinge şi pe acesta @ Patronul Tehnologica Radion,
cel despre care Băsescu se interesa într-o convorbire telefonică cu Sorin Blej-
nar, Theodor Berna, a fost reţinut de Parchet pentru o evaziune fiscală de peste
100 milioane euro. E al treilea “rege al asfaltului” din “echipa” prezidenţială
care are probleme, după Costel Căşuneanu şi Nelu Iordache @ Elena Udrea
pretinde că e “omul” politic care a obţinut cele mai multe voturi într-o com-
petiţie electorală. Care o fi aia? @ Se vede că e an electoral: contrabanda cu
ţigarete a înregistrat cel mai înalt nivel (17%) de la precedentele alegeri. Păi,
de aici se fac bani negri pentru campanie! @ Elegant şi generos, Cataramă re-
nunţă la candidatura sa la preşedinţie şi îi transferă procentele sale lui Cristian
Diaconescu. Doar-doar va face 1%! @ S-au împuţit de tot lucrurile în Mişcarea
Populară, dacă până şi Cristian Preda a ajuns să-i ceară demisia Elenei Udrea.
S-ar putea ca Băsescu să nu prea mai aibă ce să medieze în partiduleţul pe care
l-a moşit! @ Câine credincios, Boc o susţine pe Udrea. Deşi Diaconescu era
cel nominalizat de Băsescu! @ De necrezut: au început exproprierile pe traseul
autostrăzii Comarnic-Braşov! @ Viitorul lui Hagi e sumbru: echipa sa a rămas
fără cel de-al doilea antrenor după doar două etape! @ Cine credeţi că va fi
şeful de campanie al Elenei Udrea? Slugarnicul Eugen Tomac, cel care a fost
chiar preşedintele PMP înaintea ei… @ Johannis priveşte cu seninătate candi-
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datura Elenei Udrea. “Suntem o ţară liberă!” – zice el, înţelegându-se că acolo
unde candidează un neamţ, poate candida şi o blondă! @ Steaua a câştigat cu
emoţii (după ce a ratat un penalty!) în ultimul minut meciul cu bulgarii de la
Ludogoreţ. O mare performanţă pentru o echipă care şi-a vândut deja cei mai
buni jucători @ Incertitudini în legătură cu locul unde va fi înmormântat Dinu
Patriciu. Familia susţine că la Londra. Cunoscuţii cred însă că la Bucureşti,
unde acesta şi-a cumpărat, nu demult, un somptuos cavou @ UDMR mai ţine
puţin lumea în suspans în legătură cu nominalizarea pentru Ministerul Culturii.
Laszlo Borbely susţine că mai au nevoie de câteva zile @ S-a înscris în cursa
prezidenţială şi Marian Bătăiosu. Cum “cine e”? Un român sadea! @ Ministrul
Apărării s-a întâlnit cu noul său şef, însărcinatul cu afaceri al SUA, Dean
Thomson pentru a primi indicaţii în legătură cu operaţiunile de la Deveselu
@ Judecătorii nu i-au acceptat reducerea pedepsei cu şase luni lui Gigi Becali
@ A încetat din viaţă preşedintele Federaţiei Române de Hochei, Florian
Gheorghe. A fost un apropiat al lui Dan Voiculescu, de pe vremea când jucau
împreună @ Într-un interviu acordat postului B1TV, Traian Băsescu a explicat
de ce l-a lăsat din braţe pe Cristian Diaconescu şi a luat-o pe Elena Udrea:
membrii cinstiţi ai PMP l-au întrebat pe “Cristi” unde era când cei “322” au
votat suspendarea preşedintelui. “Eram în deplasare!” – a răspuns, nesincer,
acesta, deşi figura pe lista cu numele celor care votaseră… @ Rata şomajului
a ajuns la 5,09% în iulie. 19.000 de persoane au îngroşat rândurile celor care
primesc ajutoare de şomaj în loc de leafă @ Curioasă din fire, Firea vrea ex-
plicaţii privind ruptura dintre Antonescu şi Iohannis. Aşa, ca să se ştie… @ 60
de angajaţi ai CNA au demonstrat în faţa instituţiei cerând demisia Laurei
Georgescu @ Om fără prea mult simţ al umorului, Iohannis consideră posibila
candidatura lui Antonescu o glumă. Nici măcar prea bună @ Băsescu o com-
pătimeşte pe Monica Macovei pentru nefericita idee de a candida. “A fost
atrasă într-o capcană!” – crede el. De cine? Bineînţeles că de Ponta! @ Întâl-
nirea popularilor cu preşedintele a fost “pozitivă şi consistentă” – consideră
Elena Udrea. Adică a primit binecuvântarea @ Preşedintele neagă că ar dori
să devină prim-ministru – deşi se consideră cel mai potrivit – motivând că are
o nepoţică şi încă doi nepoţi pe drum, de care cineva va trebui să se ocupe
@ Adevăr grăieşte gura păcătosului: referindu-se la calitatea candidaţilor, Bă-
sescu zice că dacă în competiţie ar fi fost un Adrian Năstase, mulţi se temperau
şi-şi vedeau de ale lor… @ Şocant caz de recunoaştere: după ce Băsescu a
făcut aluzie la “ziarişti lichele şi oameni fără caracter”, Cătălin Tolontan a re-
cunoscut sincer că s-a regăsit în această descriere @ Evenimentul major al zilei
de joi a fost decizia pe care urma să o ia Tribunalul Ilfov faţă de contestaţia
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DNA la eliberarea condiţionată a lui Adrian Năstase. Ultima schemă a procuro-
rilor a fost solicitarea unei expertize psihologice care să arate dacă s-a îndreptat
sau nu. Judecătorii au considerat însă că nu e nevoie şi, după 330 de zile pe-
trecute la Jilava, l-au pus în libertate @ Oprescu parcă cobeşte cu pregătirile
pe care le face pentru preîntâmpinarea unei catastrofe naturale: a dotat mai
multe şcoli cu paturi şi rezerve de apă @ Noile trenuri CAF de la Metrou –
mai late decât spaţiul dintre peroane – au transportat în 40 de zile 1,5 milioane
de călători @ Bank of Cyprus îşi vinde acţiunile deţinute la Hotel Marriott, în
vederea retragerii definitive din ţară @ DNA a cerut arestarea lui Bunea Stancu,
pe motiv că a încercat să ia legătura cu un alt suspect @ Deşi îi ceruse demisia
Elenei Udrea, dar aceasta a fost confirmată de preşedinte, Cristian Preda nu-şi
mai dă demisia din PMP @ “Eu l-am făcut parlamentar!” – reproşează Elena
Udrea care se putea pune pe sine pe primul şi singurul loc eligibil al listei PMP
pentru europarlamentare @ Plină de elan, Elena Udrea proclamă: “Voi fi mai
mult decât moştenitoarea lui Traian Băsescu”. Adică ce vrea să spună? @ Emil
Costantinescu organizează un congres la Palatul Parlamentului @ Curtea de
Apel a admis sesizarea PNL privind alegerile prezidenţiale. Ponta s-a bucurat
“foarte mult” de eliberarea lui Năstase, iar Tăriceanu îl ameninţă din nou pe
Băsescu cu suspendarea. Ar fi a treia… @ Ponta este de acord în principiu cu
ideea. “Se poate discuta…” @ Dragnea temperează elanul celor care cârtesc
eliberarea lui Năstase: “S-a îndeplinit o procedură, nu este un act de clemenţă”.
Cum ar fi fost o graţiere, de pildă… @ Din puşcărie, Voiculescu are puterea
să-i transmit fostului său partener de politică: “Mă bucur mult pentru tine şi
familia ta…” @ În meciul Petrolului cu “câinii” din Zagreb, Mutu a reuşit să
facă un penalty. Pentru croaţi… @ Emil Constantinescu îşi propune un proiect
major: să condamne şi ideologia, nu numai comunismul, ca Băsescu @ După
un an de la ultima înfrângere, Bute vrea să reintre în ring. Din păcate, cariera
sa de campion (gonflată de organizatori) s-a cam încheiat la Nottingam
@ Toate nenorocirile pe capul lui Bercea: i-a murit şi mama @ Ponta s-a dus
la Tulcea ca să doneze sânge. Vă daţi seama ce mândrie pe cei în ale căror vene
va curge sânge de premier?! @ Până la urmă Patriciu ajunge tot la Bellu, lângă
Eminescu @ Inspectorii vamali au reţinut 21.000 ghiozdane contrafăcute! În
felul acesta, 21.000 de copii au fost scutiţi de ruşinea de a purta în spate ghioz-
dane ne-autentice! @ Hrebenciuc n-o vede pe Elena Udrea în turul 2. Nu din
motive de miopie… @ Tăriceanu bate departe: în cazul unei soi suspendări a
lui Băsescu, nu va face ca Antonescu, ci va refuza interimatul. Şi îl va lăsa pe
Zgonea să se chinuie la Cotrocen  @ În 2004, Iohannis a votat cu Băsescu!
Aşa că acesta i-a rămas dator! @ Ponta îşi (re)lansează candidatura de ziua lui,
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pe 20 septembrie @ Tristeţe în studiouri: Ponta nu va participa la nici o dez-
batere televizată între candidaţi. Va sta la televizor cu o pungă de pop-corn şi
se va distra @ Premierul constată cu tristeţe lipsa de entuziasm a bancherilor
faţă de electo-rată! @ De necrezut: în Sardinia, o turistă daneză a fost amendată
cu 600 euro pentru că a aruncat o ţigară pe plajă! Ăştia nu sunt normali!
@ Tembelism fără frontiere: nişte părinţi cel puţin imbecili, din Turda, şi-au
închis copilul sugar în maşină, pe caniculă, ca să viziteze liniştiţi salina.
Norocul copilului că l-au scos nişte oameni revoltaţi din maşină @ În faţa
femeilor social-democrate, Ponta a susţinut că nu e nevoie să-l dezbrace
Băsescu pentru ca ele să-l voteze. Se dezbracă singur! @ Bonom, Iohannis e
convins că după ce se întoarce din concediu, Antonescu va vedea altfel lu-
crurile, dispunând de noi energii… @ Nou accident aviatic: un avion uşor a
căzut cu doi ocupanţi de la vreo 30 de metri, după ce i s-a oprit motorul. Pilotul
a murit @ Sâmbătă noaptea s-au rupt norii în Capitală şi în jumătate de oră a
plouat cât într-o săptămână @ Fără nici o legătură cu ploaia, Monica Macovei
şi-a inundat pentru a treia oară vecinii din apartamentul de dedesubt. Când
i-au reproşat, i-a făcut – în stilul ei de procuror – mincinoşi! @ Din cauza fur-
tunii, un tren care venea de la Timişoara a făcut 16 ore! @ Elena Udrea găseşte
că e o adevărată obrăznicie din partea lui Ponta să vorbească de suspendare
când în Ucraina sunt probleme! @ Un (o) Rotschild în Consiliul de Adminis-
traţie al “Electrica”: baroneasa Arielle Mallard. De Rotschild, bineînţeles.    

Abordăr i
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Săptămâna 35
(25 – 31 august)

@ Senatorii s-au strâns din nou într-o sesiune extraordinară să mai
studieze odată legea CAS şi să vadă de ce le-a returnat-o preşedintele. Poate
că a avut dreptate… @ PSD îşi face de cap: vrea să interzică complet fumatul
în instituţiile publice! Chiar şi în cele conduse de membri ai altor partide…
@ George Copos, binefăcătorul Rapidului, s-a potcovit cu o nouă condamnare
– patru ani cu executare – în dosarul Loteria. El tot nevinovat se consideră
@ Culmea ironiei: casa lui Patriciu de la Snagov fusese scoasă la licitaţie cu o
zi înainte ca acesta să moară! Acum banca trebuie să aştepte să se facă succe-
siunea @ Tăriceanu aşteaptă un copil de la cea de-a cincea soţie. La capitolul
ăsta stă mai puţin bine decât la căsătorii @ După delfini, Cernea se ocupă de
animalele sălbatice în general: a depus un proiect de lege prin care să se in-
terzică folosirea sălbăticiunilor în spectacole de circ! Se pot face foarte bine
cu oameni! @ Potrivit lui Ponta, România sprijină necondiţionat Ucraina! Cum
ne-au sprijinit şi ei în povestea cu canalul Bâstroe şi cu platforma continentală
@ În septembrie, Ponta va face vizite oficiale în China şi SUA. N-au nici o
legătură cu alegerile @ Dragnea luptă pentru proiectul său referitor la elibera-
rea primarilor din lanţurile sclaviei de partid. Deşi opoziţia se opune, unul din-
tre primii beneficiari ar fi chiar Boc @ Udrea constată cu surprindere că
sprijinul lui Băsescu pentru ea, în campanie, deranjează! @ Macovei e mai
sigură ca oricând: voi câştiga alegerile prezidenţiale! Pe ce s-o baza? @ A dat
boala limbii albastre în vitele noastre! @ Romavia – compania care plimba
preşedinţii peste hotare – a intrat în faliment. Cu aşa clienţi nici nu e de mirare
@ Ministrul Finanţelor, Ioana Petrescu, a emis cea mai tautologică sentinţă:
Angajatorii pot angaja mai mulţi angajaţi! @ Cum era de aşteptat, Tribunalul
Bucureşti a respins contestaţia privind sechestrul bunurilor lui Voiculescu.
Chiar dacă în avântul său justiţiar, judecătoarea Raluca Bogdan a sechestrat şi
bunuri aparţinând unor asociaţi ai lui Voiculescu, care n-aveau nici o legătură
cu cauza! @ Ponta nu exclude posibilitatea ca PLR să primească – pe lângă
funcţia de şef al Senatului – şi niscai funcţii de miniştri! Obrazul subţire cu
cheltuială se ţine! @ Simona Halep s-a calificat chinuit în turul 2 la US Open,
în faţa unei eleve americance care nu figurează în nici un clasament @ Ponta
îl dă în gât pe vigurosul Orban: tunul lui Nelu Iordache cu Transalpina a fost
dat cu largul concurs al curatului ministru al Transporturilor de atunci! @ Nici
nu şti dacă e de bine: leul e singura monedă din regiune care s-a apreciat faţă
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de euro în 2014! Pentru exportatori este rău cu siguranţă! @ Mişcarea Populară
a rămas şi fără vicepreşedintele Secară. Preşedintele Udrea îi este suficient!
@ RADET vrea scumpirea căldurii cu 10%. Oprescu nu e de acord! @ De
după gratii, Fenechiu dă în judecată PNL-ul! Ca să-şi recupereze un milion de
euro din campania electorală! @ Fetiţa dispărută în Retezat este căutată şi cu
drona, dar degeaba @ Şi o veste mai bună: gazele pentru populaţie nu se
scumpesc la 1 octombrie! Ar fi şi culmea – cu o lună înainte de alegeri!
@ Kelemen n-are o nouă nominalizare pentru cultură. Până la urmă se va sa-
crifica şi va rămâne tot el @ Blaga îi dă liber lui Boc: dacă e “atras” de alt par-
tid, să se ducă sănătos! Dar cu demisia din PDL… @ Din Ungaria, unde s-a
retras ca să rămână europarlamentar, Tokes se arată îngrijorat de scăderea
numărului de voturi ale UDMR din ultimii 20 de ani, la prezidenţiale! @ Oprea
a mai creat un Comitet Naţional – de luptă împotriva “Limbii albastre” a vaci-
lor! @ Joseph Daul răspunde prompt apelurilor disperate ale creştinilor din
România, referitoare la “Ordonanţa Dragnea”: modificarea legii în perioada
alegerilor este nepotrivită – zice şeful popularilor europeni @ Bugetul alocat
de Guvern pentru prezidenţiale este de vreo 200 de milioane. Cu siguranţă că
se va cheltui de vreo cinci ori pe atât!@ În ciuda protestelor fundaţiilor cu patru
picioare, Mazăre o ţine pe-a lui: va evolua la carnavalul de la Mamaia pe post
de Ramses, înconjurat de sălbăticiuni. Între acestea, şi câteva cu două picioare.
“Ramses a fost şi el un mare conducător căruia îi plăceau femeile” – a con-
cluzionat marele conducător al Primăriei din Constanţa @ Obama a transmis
felicitări moldovenilor de Ziua Naţională! Nu ne amintim să fi făcut vreodată
asta pentru România…  @ S-a inaugurat gazoductul Iaşi-Ungheni. La Chişinău
gazul va putea ajunge abia peste vreo doi ani @ Băsescu a semnat decretul de
numire a lui Darius Vâlcov ca ministru al Bugetului, dar festivitatea de la
Cotroceni a fost anulată pentru că preşedintele a avut impresia că pe Ponta nu-
l interesează prea tare numirea, pentru că l-a trimis în locul său pe Oprea
@ Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor a redeschis
dosarul de spălare de bani al şefului statului, la sesizarea depusă de Grupul de
Investigaţii Politice al lui Ciuvică @ Zarvă mare în Opoziţie pe tema ordo-
nanţei traseismului. Însuşi preşedintele a protestat de la Cotroceni, într-un
strigăt disperat către popor: nu-i lăsaţi pe ai lui Ponta să legalizeze traseismul!
Chiar dacă acesta e convenabil mai tuturor partidelor. Şi, în special, prietenului
Boc! @ Până şi mustăciosul Oltean, conştiinţa vie a pedelismului, s-a trezit
din moţăiala sa politică acuzând “atentatul brutal” la democraţie @ Alianţa
Creştin Liberală a trimis scrisori pe la toate ambasadele, denunţând intenţia
PSD de a frauda alegerile! @ Noul însărcinat cu afaceri al americanilor s-a
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dus, în fruntea unei delegaţii a Ambasadei, să se întâlnească cu “supuşii” de la
CSM. Au fost primiţi cu temenelele de rigoare, de preşedintele Bordea şi de
vicele Muscalu @ Macovei a donat Iaşului trei lei. Pardon, trei tei! @ Codrin
Ştefănescu a felicitat-o pe Simona Marinescu pentru funcţia pe care o ocupă
la PNUD. Cum cine e Simona? Fata aia de la PD, pentru care Băsescu a făcut
demersuri la americani să o dea afară din slujba pe care o primise în Irak
@ Iohannis face planuri: După ce câştigăm alegerile din noiembrie schimbăm
Guvernul! Cu ce? @ Bănicioiu face apel la populaţie să doneze sânge. El o fi
donat? @ Sâmbătă are loc instalarea primului episcop greco-catolic de
Bucureşti: Mihai Frăţilă @ Cu participarea premierului de data asta (dar fără
şeful Senatului) a avut loc depunerea jurământului de către noul ministru pentru
Buget, Vâlcov. Preşedintele, delicat, i-a amintit că s-ar putea să aibă nişte sur-
prize din partea DNA, de pe când era primar PDL… @ Ambasada SUA este
atât de preocupată de bunul mers al democraţiei, încât nu pierde nici o ocazie
să nu tragă guvernul de urechi: Ponta e avertizat de către emisarii Marelui Li-
curici, că ordonanţa traseismului nu este oportună, din cauza alegerilor @ Pre-
sat de ELCEN şi RADET, Oprescu cedează şi acceptă scumpirea gigacaloriei
@ Migraţia primarilor a fost aprobată în şedinţă de guvern, chiar şi fără binecu-
vântare americană! @ Pentru prima dată Băsescu nu-l crede pe Poroşenko: nici
vorbă de invazie rusească în Ucraina – concluzionează preşedintele după o re-
uniune cu specialişti din informaţii @ Dosarul de corupţie al lui Miron Mitrea,
unul dintre ultimele dresate guvernanţilor din 2000-2004, a fost din nou amânat
@ Lui Daniel Constantin, rămas fără părintele său politic, nu-i surâde o fuziune
cu PLR sau PSD. N-ar fi exclus însă un acord cu Tăriceanu @ Acest veritabil
“Hopa Mitică” care este Cristian Diaconescu, s-a răsucit din nou: nu numai că
nu mai candidează la preşedinţie, dar o mai şi susţine – cu tot cu voturile pe
care i le-a cedat Cataramă – pe Elena Udrea!!! @ Johannis recunoaşte cu sin-
ceritate: sunt un politruc care candidează la preşedinţie! Este noua chiflă pe
care o serveşte susţinătorilor săi, după cea cu faptul că neavând copii, a achizi-
ţionat case @ Dragnea recunoaşte că “înţelegem reproşul ambasadei SUA,
ţinem cont de el” – dar facem ca noi! @ Surpriză: UDMR nu votează OUG
privind aleşii locali. Cine să vină la ei? @ Ford opreşte din nou producţia la
Craiova, pentru nouă zile @ Doar 132 de persoane au fost muşcate de maida-
nezi în iulie! E o victorie a ASPA, care zice că a redus la jumătate numărul
câinilor fără stăpân @ Cererea Elenei Udrea ca Johannis să se retragă din cursa
electorală şi să o sprijine pe ea l-a scos din sărite pe Orban, care a calificat-o
drept o impertinenţă! Nici prima, nici ultima @ Ludogoreţ, care s-a calificat
miraculos în dauna Stelei (care a fost egalată în ultimul moment şi a pierdut

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��09.03.2015��12:31��Page�167



168 /  AMOS News

meciul la lovituri de penalty, deşi adversarii rămăseseră fără portar!) a intrat
în cea mai grea grupă a Ligii Campionilor: i-am fi putut vedea la Bucureşti pe
Real, Liverpool şi Basel! @ Ponta  a fost invitat la reuniunea liderilor social-
democraţi organizată la Paris de Francois Hollande, în vederea pregătirii Con-
siliului European @ Iohannis are gânduri mari: constatând că sistemul de
educaţie românesc suferă de reformită propune un plan pe o sută de ani!
@ Stelian Tănase face victime în televiziune: avertizat că se va face un control
al cheltuielilor pentru transmisia meciului Steaua- Ludogoreţ, producătorului
general Cristian Zgabercea i s-a făcut rău şi a leşinat! @ Surprinzător, Corina
Voiculescu a renunţat la contestaţia privind sechestrul pe averea tatălui său.
Nu acelaşi lucru l-a făcut şi Camelia, care merge mai departe @ Mai sunt doar
vreo 20.000 de câini vagabonzi pe străzile Capitalei – constată cu satisfacţie
Primăria @ Abia înscăunat la buget, că Vâlcov produce deja rumori pe seama
unei legături dubioase cu Bercea Mondial. Deocamdată, doar zvonuri, pe care
le-a “prefaţat” Băsescu @ INS a estimat rata şomajului în iulie la 7%
@ Sibilinic, Băsescu le spune ambasadorilor: azi e Ucraina, mâine poate fi
altcineva… Cine? @ Cu o armată în derută, încolţită de o mână de aventurieri,
Ucraina vrea degrabă în NATO! @ Băsescu se angajează că-şi va exercita man-
datul inclusiv pe 21decebrie, care este ultima zi! Chiar şi dacă va fi… sus-
pendat? @ Încă un candidat la preşedinţie, cu nume predestinat: William
Brânză! Să vedem ce-o să facă @ Lui Nelu Iordache justiţia i-a mai lărgit puţin
“lanţul”: n-are voie să părăsească Capitala! @ DNA nu se lasă şi cere arestarea
lui Nicuşor Constantinescu şi într-un alt dosar! @ La spartul târgului, Băsescu
constată că se face prea puţin pentru românii din diaspora. A avut timp zece
ani să facă @ Simona Halep a capotat în faţa unei jucătoare de pe locul 121 la
US Open. A câştigat, totuşi, încă 100.000 dolari! @ Băsescu participă la Con-
siliul European, dar şi la summit-ul PPE @ Înainte să plece, a avut surpriza să
afle că România a făcut două nominalizări pentru funcţia de comisar european,
fără ca el să ştie. Asta ar contraveni legii care spune că nominalizatul trebuie
audiat în parlament @ Ponta răspunde: cum să-l audiem când nu ştim încă cine
e, pentru că Juncker a zis că Cioloş, foarte probabil, nu va fi reinvestit, şi că ar
vrea o femeie în loc @ Senzaţional: s-au pus bazele unei alianţe ce va câştiga
alegerile: PMP şi PNŢCD! Elena Udrea s-a aliat cu cel pe care mentorul său,
Băsescu, îl numea “ăla mic cu capul mare”. Adică Pavelescu @ Doar 22,27%
dintre absolvenţii care s-au prezentat la ediţia de toamnă a Bacalaureatului au
promovat. Faţă de anul trecut s-a înregistrat un progres de 1%! @ Ponta, îm-
preună cu Dragnea, Constantin, Rus şi Niţă a plecat în China ca să încerce să
mai dezlege unele din promisiunile făcute la ultima vizită a premierului chinez
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la Bucureşti @ Ziua Limbii Române a prilejuit un record de manifestări festive
în Capitală şi în ţară. Băsescu n-a pierdut ocazia să-i felicite pe toţi românii cu
acest prilej. Deşi nu toţi merită – pentru felul cum o folosesc…

Săptămâna 36
(01 –07 septembrie)

@ Parlamentarii au început sesiunea de toamnă având pe agendă am-
nistia fiscală şi Legea CAS. Vor trebui să se grăbească pentru că îi aşteaptă o
vacanţă electoral de o lună şi jumătate @ Presa germană vehiculează ideea că
NATO ar putea instala o bază militară în România. Am vrea noi, dar dacă se
împacă cu Putin? @ ANI bate cu pumnul în masă şi cere revocarea celor doi
parlamentari declaraţi incompatibili: senatorul Mora şi deputatul Stoica.
Faptele lor au fost comise înainte de a fi aleşi @ A încetat din viaţă, la 83 de
ani, fostul ministru de Externe al României, Ştefan Andrei. Era soţul actriţei
Violeta Andrei, cea pe care n-o putea suferi Elena Ceauşescu @ Reluarea emi-
siunii sale nocturne la România TV nu-l face pe Dan Diaconescu mai simpatic
procurorilor: aceştia cer o pedeapsă mai mare pentru şantaj şi luare de mită,
considerând că instanţa a fost prea “înţelegătoare”. Micul Mogul are toate
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şansele să-şi întâlnească în curând mentorul, în spatele gratiilor @ ANAF a
golit conturile lui Voiculescu @ Ministrul Economiei, Niţă, se află din nou în
China încercând să-i convingă pe chinezi să mai facă nişte hidrocentrale în
România. Aceştia ar face, dar nu în condiţiile impuse de UE. “Ar trebui să se
discute de la stat la stat” – sugerează oficialii chinezi @ Şeful delegaţiei, Ponta,
aflat pentru a treia oară la Beijing în ultimele 14 luni, se întâlneşte cu preşe-
dintele şi cu premierul Chinei. Vizita a fost aranjată să coincidă cu aniversarea
a 65 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre cele două ţări @ Emil
Boc a semnat tabelul de susţinere a Elenei Udrea pentru preşedinţie. Graţie or-
donanţei Guvernului va putea chiar să i se alăture, în PMP, fără a-şi pierde
funcţia de primar @ Ca să vezi ciudăţenie: Banca Greciei îşi ajută clienţii care
nu-şi pot plăti creditele! Exact cum face şi BNR-ul, nu-i aşa? @ ASF are patru
directori noi. Cu toţi au mai lucrat pe la stat… @ Dan Voiculescu îşi va executa
pedeapsa de 10 ani în regim închis. De ce nu şi în cătuşe, permanent? @ După
toate semnele, Juncker a ales-o pe Corina Creţu, a lui Ponta, şi nu pe Cioloş,
al lui Băsescu @ PSD se leapădă, prin vocea lui Şova, de idea votului obliga-
toriu @ 20 de deputaţi neafiliaţi s-au orientat spre grupul liberal-conservator,
proaspăt format de Tăriceanu şi Constantin. Asta a complicat puţin situaţia din
Cameră şi l-a cam luat pe nepregătite pe Zgonea @ Rasmussen declară că
NATO va deveni “mai vizibil” în Estul Europei, dar asta nu înseamnă, totuşi,
că se vor construi şi baze militare @ Şova a avut o discuţie intelectuală în di-
rect, la TV, cu fostul ministru de Interne Igaş: “Iar l-aţi adus pe analfabetul
ăsta?”/”Cine e şi arogantul ăsta?” @ Legea amnistiei fiscale a fost aprobată de
Senat. Cei care au primit bani în plus din greşelile funcţionarilor nu vor mai fi
obligaţi să-i dea înapoi. Iar celor care i-au dat deja, le vor fi înapoiaţi @ Culmea
justiţiei: mai mulţi candidaţi la examenul de intrare în Institutul Naţional al
Magistraturii au încercat să… fure! @ August a fost o lună proastă şi pentru
BNR: rezervele valutare au scăzut cu 33 milioane de euro! @ Monica Macovei,
acum fără de partid, nu-l vede pe Ponta alfel decât orientat spre China şi spre
Est, deşi ar trebui să ţină busola în direcţia Vestului @ Graţie măsurilor (bune)
luate de BNR rata creditelor neperformante a scăzut de la 22% la 17%. Tot
este ceva @ Tăriceanu a ... aderat la grupul Conservator-Liberal din Senat
@ Cum spuneam, Monica Macovei a demisionat din PDL, spre marea uşurare
a colegilor săi a căror răbdare a fost greu pusă la încercare. Logica bunului
simţ spune că ar trebui să demisioneze şi din Parlamentul European, unde a
intrat pe lista PDL! @ Debitele achitate de mame şi pensionari vor fi restituite
în timp de cinci ani. Evident, celor care vor supravieţui @ 100 de angajaţi ai
ASF vor fi disponibilizaţi cu preţul a câte 21.000 de euro fiecare. Să tot fi dat
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afară la banii aceştia! @ Directorul general al TVR, Stelian Tănase, a fost in-
vitat - ca scriitor - la Festivalul de Literatură de la Mantova @ Sofia, nepoata
preşedintelui Băsescu, a împlinit un an. Va avea, deci, un an şi trei luni când
bunicul nu va mai fi preşedinte @ Ponta s-a întâlnit la Beijing cu preşedintele
Chinei Xi Jinping @ Noul ambasador al Marii Britanii, Paul Brummel este
convins că relaţia cu România este un adevarat parteneriat între prieteni
@  Stroe crede ( şi probabil că are motivele lui) că Iohannis nu dă doi bani pe
politica dusă de PNL. Care politică? @ Până şi Raluca Turcan se bucură că
pedeliştii au scăpat de Monica Macovei. Asta - crede ea - clarifică situaţia can-
didaţilor de drepta @ Piloţii pe care Boc i-a ars la buzunare vor primi pensii
speciale - raportul Comisiei de Muncă din Camera Deputaţilor le-a fost favora-
bil @ Ambasada americană monitorizează până şi schimburile de amabilităţi
dintre purtătorul de cuvânt al premierului şi jurnalişti! @ Nici nu s-a întors
bine din China, unde a elogiat performanţele (reale!) ale sistemului, că Ponta
a şi intrat într-o dispută dură cu liderii ACL- “aceşti Păcală şi Tândală ai
politicii, doi politruci penibili”- acuzându-i că au reclamat la UE nominalizarea
Corinei Creţu pentru un portofoliu important. Cei doi protestează şi zic că nu
au făcut altceva decât să denunţe ilegalitatea nominalizării!@ A scăzut PIB-
ul: în trimestrul 2 a fost mai mic cu 1% faţă de primul trimestru. Parcă am
simţit ceva @ Nu mai contenesc codurile galbene şi portocalii. În Mehedinţi,
câteva sate au fost lovite de şapte ori de viituri doar în vara asta @ Intervenţia
însărcinatului cu afaceri american, Dean Thompson, a fost hotărâtoare pentru
schimbarea purtătorului său de cuvânt de către Ponta. Deşi nu pare că are
nevoie de aşa ceva - el fiind şi propriul său comunicator - premierul a apelat
la un vechi om de televiziune: Corneliu Calotă @ Pe locul uzinelor Vulcan a
apărut un nou complex comercial. Aproape peste tot în Bucureşti, acolo unde
se producea ceva, acum se vinde altceva. Produs de alţii... @ Johannis bagă
spaima în traseişti, ameninţându-i că dacă fac pasul rămân fără slujbe când
Curtea Consituţioanală va anula ordonanţa lui Dragnea @ S-auzi şi să să nu
crezi: România este pe locul 59 în topul celor mai competitive state din lume.
Vă imaginaţi cum sunt cele de după noi @ După şedinţa CSAT, Traian Băsescu
şi-a făcut cunoscută convingerea că România nu este în pericol de a fi atacată
... de omuleţi verzi! @ Deşi n-o să mai fie treaba lui, preşedintele este optimist
în privinţa faptului că în 2020 vom acoperi de la “intern” nevoile de gaze ale
noastre şi ale Moldovei. S-ar putea ca atunci să nu mai fie nici treaba lui
Ponta...” @ Acesta a avut o discuţie cu şeful său de la ambasada SUA (care de
data aceasta nu l-a convocat la ambasadă) despre NATO şi summitul la care
participă Băsescu @ Loteria Naţională a fost călcată de nişte hoţi sătui să mai
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aştepte să mai câştige! Au preferat să ia cu ei o plasmă uriaşă de câteva zeci de
kilograme la care să urmărească tragerile... @ O primă victorie în arena naţio-
nală a micului partid al Elenei Udrea: PMP a fost primit în Partidul Popular
European. Oricum, nu ocupă prea mult spaţiu acolo...@ Traian Băsescu
lansează un nou concept militar: războiul cibernetic! Este cel în care ne anga-
jăm noi pentru a proteja Ucraina @ Într-o emisiune tabloidă de la TVR, Elena
Udrea a fost rugată să recunoască buzele câtorva personaje. Le-a recunoscut
din prima pe ale lui Băsescu, dar a dat chix cu Monica Macovei: a crezut că
sunt buze de bărbat. @ Val de percheziţii, la sute de adrese de persoane şi firme
din construcţii suspectate de evaziune fiscală @ Cei cu bani depuşi la CEC
pentru autoturisme înainte de ‘89, pot acum să-şi recupereze sumele. @ Sena-
torul Gigi Chiru are o idee: candidaţii la preşedinţie să aibe certificate de la
psihiatru! Păi dacă ar fi sănătoşi nu  ar mai candida! Viorel Hrebenciuc a revenit
la DNA în Dosarul Giga TV, în care el se consideră “victimă colaterală”. De la
calitatea de martor a fost avansat la cea de suspect @ Revenind cu picioarele
pe pământ după ce a văzut care sunt efectele, Ponta se gândeşte la reducerea
taxei pe stâlp. De la 1,5% la 1% @ Tribunalul Constanţa a decis arestarea pre-
ventivă a lui Nicuşor Constantinescu. Când s-o întoarce din America @ “Păcală
şi Tândală” par să-şi fi atins scopul: urmare a scrisorilor adresate Comisiei Eu-
ropene, Juncker a schimbat portofoliul pentru România: Corina Creţu nu va
avea mănoasele politici regionale ( cum i se “promisese” lui Ponta) ci doar
sărăcăciosul portofoliu al ajutoarelor umanitare... @ Hop şi Udrea cu poreclele:
Ponta şi Johannis ar fi ca Lolek şi Bolek! Pentru cine mai ţine minte simpaticele
personaje de desene animate @ Premierul a făcut un apel aproape disperat
către parlamentarii proprii să fie prezenţi la lucrările Parlamentului pentru a
trece reducerea CAS şi amnistia fiscală pentru mame şi pensionari @ Ministrul
Sănătăţii a aprobat scoaterea la concurs a 1500 de posturi vacante. Pentru cei
care au mai rămas prin ţară...@ Premierul încearcă să înfrumuseţeze rezultatele
vizitei în China: am avea proiecte de investiţii chinezeşti de vreo 6 miliarde
de euro. Din păcate, doar proiecte...@ Unde dai şi unde crapă: tocmai când
voia să o înfunde pe Laura Georgescu, Narcisa Iorga s-a trezit chiar ea urmărită
penal în dosarul Giga TV @ Macovei are ce are cu Johannis, care i se pare
dintr-un alt film, o “scoică goală”!@ Corina Creţu a fost audiată de Junker care
a vrut să ştie cât este de competentă pe ajutoarele umanitare. Gurile rele zic că
dacă Udrea ar fi fost nominalizată pentru funcţia de comisar UE, şansele să
obţină portofoliul Dezvoltării Regionale ar fi fost mult mai mari - pentru că ea
avea experienţă în materie. Românească, este drept...@ Din câte s-a înţeles
dintr-o emisiune TV la care a fost invitat Ponta, n-ar fi exclus ca România să
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renunţe la funcţia de Comisar European, dacă Junker va insita să ne bage pe
gât Ajutoarele Umanitare@  Iohannis îşi continuă seria declaraţiilor şocante:
nu s-a putut să avem copii! Aş fi dorit să investim mai mult în ei, dar nu n fost
să fie! Aşa că a investit în case...@ Şefa CNA, Laura Georgescu, este urmărită
penal pentru abuz în serviciu în dosarul GIGA TV. Nu s-a luat, încă, nicio mă-
sura împotriva celor trei membri care şi-au schimbat votul “peste noapte”, după
intervenţia lui Hrebe: Cristina Trepcea, Răsvan Popescu şi încă unul...
@ 27,78% este rata de promovare a bacalaureatului în sesiunea de toamnă. Cu
2,28 % mai mare decât anul trecut. Tot este ceva...@ Dragnea este de acord că
suspendarea lui Băsescu se poate lua oricând în calcul, dar PSD nu se mai
grăbeşte... @ EUROSTAT constată că economia României a crescut, totuşi, cu
1,5% în ritm anual! @ Avem victime şi pe alte teatre decât cele de razboi: un
alt militar român şi-a pierdut viaţa în timpul unui exerciţiu multinaţional des-
făşurat în Germania, când maşina în care se afla s-a răsturnat @ Veste bună
sau proastă? România devine centru operativ NATO! Adică vom avea un
comandament chiar pe teritoriul nostru, numai bun de luat în vizor de ruşi
@ Cu bani din “certificatele verzi” în Capitală se vor construi 97 de kilometri
piste pentru biciclete @ Şova cere să se facă lumină în cazul investiţiilor de la
aeroportul din Sibiu unde se pare că s-au produs nişte lucruri necurate @ Bă-
sescu este satisfăcut la finalul summit-ului: toate obiectivele României au fost
atinse! Uşor! @ Tăriceanu propune iniţierea procedurii de suspendare a preşe-
dintelui. Drept răspuns Băsescu ameninţă că în acest caz va intra în campanie
“şi nu o să le fie bine!” Cui o să-i fie bine? @ Dacă aveaţi îndoieli, liniştiţi-vă:
România este în siguranţă! Ne asigură preşedintele, participant la  summit-ul
în care s-a bătut ca un leu pentru interesele ţării @ Iohannis vinde blana ursului
din pădure: după ce câştigă alegerile, îl numeşte pe Cătălin Predoiu premier!
@ O formulare memorabilă a preşedintelui: “Iliescu a protejat sistemul,
Constantescu a fost învis, eu am îngenunchiat sistemul!” L-a îngenunghiat ca
să-i pupe mâna! @ Tot Băsescu mai face o constatare: “România este o ţara
sigură în care este bine să trăieşti”. Da, mai ales dacă eşti preşedinte!

Aflați odată cu noi!

www.amosnews.ro
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Săptămâna 37
(8-14 septembrie)

@ Studenţii s-au săturat de lipsa de reacţie a Avocatului Poporului
privind Ordonanţa de Urgenţă ce modifică Legea Educaţiei!@ Doar 71% dintre
absolvenţii de clasa a XII-a din promoţia 2014 au promovat Bacalaureatul
@  Un protest spontan a avut loc, marţi, în Camera Deputaţilor, unde deputaţii
PDL au împărţit cartoane care conţineau mesajul ”Ponta, când îl graţiezi pe
Voiculescu?”@ Magistraţii Judecătoriei Sectorului 5 au dispus ca procurorii
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să înceapă urmărirea
penală a lui Adriean Videanu, acuzat de abuz în serviciu @ Direcţia Naţională
Anticorupţie este pusă pe fapte mari! Kovesi anunţă că DNA investighează
peste 4.500 de dosare la nivel înalt şi mediu @ A început urmărirea penală în
rem pentru dosarul achiziţiilor IT @ Guvernul crează probleme! Noul am-
basador al Marii Britanii la Bucureşti, Paul Brummell, a anunţat că investitorii
britanici în România i-au reclamat numărul mare de ordonanţe de urgenţă
emise de Guvern şi lipsa de claritate a legislaţiei @ Camera Deputaţilor a adop-
tat reducerea CAS cu 5 puncte procentuale @ Ponta poate respira uşurat!
Corina Creţu, a fost desemnată comisar european pentru Politici Regionale
@ Ministerul Sănătăţii a aprobat toate dosarele de tratament în străinătate
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@ Parlamentarii Alianţei Creştin Liberale (ACL) îi cer demisia Avocatului
Poporului, Victor Ciorbea pe motiv că acesta nu îşi mai îndeplineşte atribuţiile
date de lege @ Putem dormi liniştiţi! Cazanciuc, despre o eventuală fraudare
a alegerilor: Nu există motiv de îngrijorare @ Judecătorul Horaţius Dumbravă,
membru al CSM, cere sesizarea Inspecţiei Judiciare privind afirmaţiile pre-
şedintelui Traian Băsescu referitoare la presupuşi procurori care au acţionat la
comanda unui ziarist @ Noul comisar european pentru Politici Regionale,
Corina Crețu, a declarat că este gata să-şi asume această responsabilitate, într-
o postare pe pagina personală dintr-o reţea de socializare @ Premierul Ponta
revine cu asigurări că alegerile vor fi organizate corect. Asta, în contextul în
care preşedintele Băsescu a declarat, luni, că o serie de acte normative emise
de Guvern, dar şi “punerea sub control politic” a unor instituţii ale statului pot
afecta corectitudinea alegerilor @ Victor Piţurcă rămâne selecţionerul
naţionalei României @ Mereu ne prinde începutul anului şcolar nepregătiţi!
MEN asigură elevii, părinţii şi dascălii că manualele vor ajunge în şcoli imediat
ce procedura de licitaţie se va finaliza şi că instituţia face toate demersurile
pentru ca acest lucru să se întâmple cât mai repede, respectând, însă, termenele
legale...@ Odată cu începerea anului şcolar, două bombe vor pulveriza gu-
vernarea Ponta. Toţi oamenii de bună credinţă se vor revolta întrucât ele lovesc
în plin, noi generaţii de elevi, avertizează vicepreședinte ACL, Raluca Turcan,
într-un comunicat de presă @ Stelian Tănase, preşedintele-director general al
TVR, scrie pe blogul său că a primit “atenţionări” din zona consilierilor pre-
mierului după ce Cornel Nistorescu, colaborator la Televiziunea publică, a pu-
blicat un editorial critic pe tema suspendării preşedintelui @ Tăriceanu îi cere
preşedintelui Băsescu să divulge numele candidatului care este ofiţer acoperit
@ Macovei: Dacă există un ofiţer acoperit între candidaţi acesta este un lucru
foarte grav! @ În sfârșit s-a trezit şi Guvernul Ponta! Ministrul Muncii, Rovana
Plumb, spune că prioritatea Guvernului ar trebui să fie crearea a 70.000 de
locuri de muncă pentru tineri @ FMI încearcă să evite tensiunea campaniei
electorale româneşti şi cheamă autorităţile pentru discuţii. Ioana Petrescu şi
Darius Vâlcov se deplasează la Bruxelles pentru întâlnirea cu reprezentanţii
FMI şi CE. La întâlnire ar merge şi reprezentanţi ai Băncii Naţionale a
României: guvernatorul Mugur Isărescu, prim-viceguvernatorul Florin
Georgescu şi viceguvernatorul Cristian Popa @ Ponta ne dă asigurări că nu
este el ofiţerul sub acoperire despre care vorbea preşedintele Băsescu: “Chiar
dacă aş şti vreodată de orice persoană că lucrează pentru un serviciu de infor-
maţii român în primul rând nu aş vorbi despre asta pentru că e ilegal”, spune
candidatul PSD de Prezidenţiale Victor Ponta @ Premierul Victor Ponta a
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declarat că România este afectată de sancţiunile impuse Federaţiei Ruse, dar
că este un preţ care merită plătit @ Macovei insistă în speranţa că va scăpa de
un contracandidat! Candidatul independent la preşedinţia României, a trimis
vineri, 12 septembrie 2014, preşedinţilor comisiilor parlamentare de control al
activităţii SRI şi SIE, o scrisoare prin care le solicită să se sesize „de urgenţă”
pentru a clarifica afirmaţiile Preşedintelui României că în rândul actualilor can-
didaţi la preşedinţie ar exista “ofiţeri sub acoperire” @ Copreşedintele ACL,
Klaus Iohannis, a anunţat că Alianţa Creştin-Liberală (ACL) a depus, vineri,
moţiunea de cenzură împotriva Guvernului, intitulată “Victor Ponta pune în
pericol statul de drept. Opriți fraudarea alegerilor de PSD”@ Cum era de aştep-
tat, candidatura lui Victor Ponta la preşedinţia României a fost validată vineri
de Congresul Extraordinar al PSD @ Veşti bune pentru pacienţi! Fişa bolnavu-
lui va fi transmisă electronic din ambulanţă la Unitatea de Primiri Urgenţe
(UPU), astfel încât atunci când salvarea ajunge la spital, medicii să fie pregătiţi
să intervină rapid, a spus managerul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov,
dr. Alis Grasu @ Compania Naţională Poşta Română şi Domino Plaza au
deschis prima franciză a operatorului naţional de servicii poştale, în Capitală
@ În contextul evenimentelor generate de tensionarea relaţiilor ruso-ucrainene
şi pe fondul necesităţii Alianţei Nord-Atlantice de a-şi întări graniţa de est, au
fost implementate noi măsuri de securitate, sens în care a apărut şi ideea creării,
pe baza contribuţiei voluntare a ţărilor membre NATO, a unui Fond de Sprijin
(Trust Fund) pentru dezvoltarea capacităţii de apărare cibernetică a Ucrainei,
conform unui comunicat de presă al SRI @ Preşedintele Traian Băsescu a atras
atenţia că României i s-au alocat peste 100 de milioane de euro, bani europeni,
pentru crearea de locuri de muncă pentru tineri, dar Guvernul n-a cheltuit
”niciun leu”, lăsând banii să se întoarcă la UE @ Ministrul Afacerilor Interne,
vicepremierul Gabriel Oprea, a anunţat sâmbătă, la ceremonia organizată în
Bucureşti cu ocazia Zilei Pompierilor, că numărul intervenţiilor în situaţii de
urgenţă s-a dublat în ultimii cinci ani, de la 147.000 în 2009 la peste 300.000
anul trecut @ Moaştele Sfântului Irodion de la Mănăstirea Lainici, din judeţul
Gorj, au fost aduse în pelerinaj în Capitală, cu prilejul sărbătorii Înălţării Sfintei
Cruci, al doilea hram al Bisericii „Sfântul Vasile“ - Victoria. Sfintele moaşte
au fost purtate în procesiune pe Calea Victoriei, sâmbătă, 13 septembrie, îm-
preună cu racla ce conţine un fragment din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci
şi părticele din moaştele a şapte sfinţi, din patrimoniul sacru al parohiei
bucureştene. 
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Săptămâna 38
(15 -21 septembrie)

@ Un comunicator mai lamentabil decât ministrul Energiei nu putea
să aibă Ministerul Economiei. Tern, fără vlagă, acesta ne-a terorizat zile la rând
cu consideraţiile sale privitoare la cât de liniştiţi trebuie să fim dacă ruşii nu
ne vor mai livra gaze. Ministrul a făcut eforturi enorme să afle de ce tot reduce
Gazprom cantităţile livrate, dar n-a reuşit decât să nu-l găsească pe am-
basadorul Rusiei, care probabil că n-a avut chef să se convorbească pe acest
subiect @ Oprescu dă peste cap funcţionalitatea Capitalei cu prilejul celor trei
zile de aniversare a 555 de ani de existenţă atestată documentar a cetăţii lui
Bucur @ Trei milioane de elevi şi preşcolari au început şcoala. Cei mai mici –
fără manuale. Acestea au fost şi vor fi contestate @ Un sondaj INSCOP demon-
strează că viitorul preşedinte ar trebui să desemneze un premier tehnocrat.
Adică ceva de genul… Băsescu! @ În ciuda boicotului discret al PSD,
Tăriceanu mai speră să strângă semnături nu doar pentru suspendarea lui Bă-
sescu, ci şi pentru propria sa candidatură. Una, probabil, de independent. Speră
chiar să ajungă în turul 2 @ Hidroelectrica a făcut, în primele 8 luni, un profit
de 719 milioane lei. E drept, cu ajutorul… Sfântului Ilie! @ Corina Creţu e

Al ianţa�câşt igătoare
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convinsă că România se află la această oră pe picior de egalitate cu toate statele
membre UE. Nu spune însă care: dreptul sau stângul? @ Simona Halep rămâne
pe locul 2 în clasamentul WTA, chiar dacă n-a mai câştigat nici un turneu.
N-au câştigat nici competitoarele sale… @ Ponta susţine că trebuie să trecem
la educaţia viitorului. Normal! Cea a prezentului nu există! @ Piloţii de pe
cursele interne ale TAROM au fost loviţi, în bloc, de o maladie perfidă, auto-
diagnosticată prin “nu ne simţim bine”. Din grija de a nu pune în pericol sigu-
ranţa zborului au rămas acasă şi au anunţat că s-ar putea să-şi revină dacă vor
fi plătiţi la nivelul celor de pe cursele externe @ Nici şerpii boa româneşti nu
mai sunt ce erau odată: au doar o jumătate de metru lungime! @ Înţeleptul
Florin Jianu, ministrul pentru IMM-uri, îi sfătuieşte pe copii să nu lase să treacă
o zi din viaţă fără să înveţe ceva. Aşa a făcut şi el: a tot învăţat până a ajuns
ministru! @ Pe listele pentru alegerile din noiembrie se află 18 milioane de
români cu drept de vot! Dacă ne luăm după datele ultimului recensământ, vor
vota şi sugarii! @ După ce au fost înjuraţi de mame, procurorii de la DNA
l-au reclamat pe Mazăre la CSM. Ar fi trebuit să-l dea în judecată! @ Bitang
şi Bellu abandonează Naţionala de gimnastică, în căutarea unor oportunităţi
financiare… @ Ponta crede că Finanţele sunt “cel mai nereformat minister”
doar când e supărat. Când e calm, nu i se mai pare chiar aşa @ UDMR nu va
nota moţiunea de cenzură introdusă de Opoziţie. Ar fi chiar culmea să o facă!
@ Johhanis are naivităţi provinciale: crede că Băsescu îl va susţine dacă intră
în turul 2 @ Percheziţii la Biblioteca Metropolitană: s-au încheiat contracte de
achiziţii frauduloase de cărţi rare, în valoare de peste 5 milioane lei! @ Ploile
torenţiale din sud-vestul ţării au făcut victime: un mort şi doi dispăruţi! @ Mi-
nistrul Nicolescu nu mai înţelege ce vor ruşii, care o zi reduc traficul de gaze,
pentru ca apoi să revină la normal! Iar dezorientarea se citeşte pe faţa sa la
fiecare apariţie pe “sticlă” @ Haos la TAROM din cauza “stării de sănătate” a
piloţilor care vor mai mulţi bani pentru zborurile interne. Stewardesele s-au
molipsit şi ele… @ Johannis a fost la DNA! Ca să se intereseze de soarta plân-
gerii sale în legătură cu ordonanţa privind migraţia aleşilor @ La Bucureşti
s-a inaugurat sediul biroului regional al Organizaţiei Francofoniei, în prezenţa
ministrului de Externe Titus Corlăţean, care seamănă tot mai mult, din profil,
cu Adrian Năstase… @ Spitalele din Europa nu mai tratează români decât cu
banii jos. De vină sunt datoriile de peste 200 milioane de euro, acumulate de
statul român pentru tratamente efectuate @ Vara asta au fost pe litoral 1,5 mili-
oane de turişti. Marea majoritate în week-end @ Ambasadorul Olandei crede
că justiţia din ţara sa s-ar putea inspira din procesul lui Voiculescu @ Poliţiştii
din Bucureşti au prins un hoţ pe care l-au alergat cu vehiculul electric Segway!
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@ Curtea Constituţională a decis că legitimarea cumpărătorilor de cartele pre-
pay este neconstituţională, spre marea nemulţumire a directorului SRI, George
Maior @ Ordonanţa Traseismului a trecut de comisiile parlamentare! @ Gu-
vernul dă lovitura în mediul didactic: dascălii vor primi câte 150 de euro ca
să-şi cumpere cărţi şi reviste! @ Răzvan Lucescu a fost dat afară de la Petrolul,
unde n-a făcut nici o scofală! @ Deşi nu este hotărât dacă îl va vota sau nu,
Antonescu se simte dator să constate că şansele lui Johannis au crescut @ Pen-
tru prima dată în ultimii ani, Sudul Litoralului a fost mai profitabil decât Nor-
dul. Campioană a fost staţiunea Venus @ Să mai zică cineva că marţea e o zi
neagră! Pe 16 septembrie – marţi – nu s-a înregistrat nici un mort pe şosele!
@ Ministresa Finanţelor, Ioana Petrescu care cu reducerea de 5% la CAS
spunea că “angajatorii vor putea angaja mai mulţi angajaţi”, este de părere că
nu e treaba Guvernului să creeze locuri de muncă. Cel mult, le poate rări, prin
politica fiscală… @ Potrivit INSCOP, 40% dintre subiecţi ar vota “alianţa”
PSD-UNPR-PC – adică Ponta. În primul tur… @ Ministrul Nicolescu a plecat
în Italia să discute cu cei de la ENEL retragerea acestora din România @ Car-
dul naţional de sănătate va ajunge la asiguraţi începând cu 19 septembrie. Şi
va dura… @ Alt primar – cel din Ţăndărei – a fost reţinut de procurori pentru
nişte achiziţii şi licitaţii cu cântec @ Ponta le cere miniştrilor să facă propuneri
pentru reducerea TVA, de anul viitor, şi la alte produse. Experimentul cu pâinea
se pare că a dat rezultate @ Ordonanţa Traseiştilor a picat în Cameră din
cauza… absenteiştilor de la PSD @ Macovei joacă tare: cere anchetarea tuturor
privatizărilor din ultimii 25 ani! Păi n-avem destule puşcării pentru ce-ar ieşi…
@ Un deputat, pe nume Aurelian Mihai, a intrat în greva foamei! De ce, cre-
deţi? Pentru rezolvarea problemelor românilor din diaspora! @ Ordonanţa lui
Boc care interzicea angajarea la stat a pensionarilor, a fost revocată de parla-
mentari printr-o propunere legislativă iniţiată de PSD @ La două zile după ce
Becali a fost lăsat într-o permisie de cinci zile de la puşcărie, publicul a aflat
acest lucru. Cauza – i s-a interzis să mai facă vâlvă în jurul său, cu “promisi-
unea” că altminteri nu va mai pupa nici o vacanţă @ S-a rezolvat: medicii au
fost excluşi din categoria funcţionarilor publici. Deci, au liber la şpagă!
@ Dramă în familia Anghel (Mondialu’): şi Izaura poate să ia drumul puşcăriei,
acuzată de dare de mită @ Piaţa auto românească s-ar afla pe locul al patrulea
în topul celor mai mari creşteri din UE în primele opt luni. E vorba de procente,
nu de cifre absolute @ Mischie a câştigat la CEDO un proces intentat statului
român de la care are de primit 3000 euro @ Ponta şi-a depus, oficial, candi-
datura la preşedinţie. Nu mai are drum de întoarcere! @ Parlamentul European
a aprobat raportul lui Sigfried Mureşan (protejatul EBA-ei) pentru alocarea
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sumei de 3,57 milioane euro pentru şomerii de la Câmpia Turzii. Cu care s-au
lăudat Mircea Diaconu şi Renate Weber @ “Conducerea” PPDD a validat can-
didatura la prezidenţiale a lui Domnu’ Dan Diaconescu. Mai e nevoie doar de
cele 200.000 de semnături @ Băsescu amână dezvăluirile legate de candidatul
– ofiţer acoperit: „Voi da amănunte de faţă cu toată presa!” @ Decizie amânată:
“După ce termin mandatul mă duc să-l căinez pe frate-meu” @ Noul Cod Silvic
a fost aprobat la Senat într-o procedură de urgenţă @ Însărcinatul cu Afaceri
al Statelor Unite nu lasă nimic la voia întâmplării: a făcut o vizită şi la Patri-
arhia Română @ Claudia Boghicevici, cea care a fost ministru al Muncii preţ
de câteva săptămâni, cere insistent demisia actualului ministru, Rovana Plumb
care stă în post de prea multe luni @ Bercea Mondial şi fiica sa Izaura, sunt
acuzaţi că au încercat să mituiască un agent de la Penitenciarul Colibaşi!
@ Electrica Furnizare a deschis un Punct de Lucru cu publicul în Bucureşti.
Este primul @ Viorel Badea (PDL) are o presimţire: Guvernul pregăteşte o
masivă fraudare a alegerilor! @ Din puşcărie, Voiculescu radiografiază întâl-
nirile sale, la Grivco, cu Băsescu: era umil! @ Kelemen Hunor dă asigurări că
proiectul de autonomie nu pune sub semnul întrebării apartenenţa la statul
român a Ţinutului Secuiesc. O pune însă sub semnul exclamării @ Preşedintele
Autorităţii Naţionale pentru Turism, Răzvan Filipescu, şi-a dat demisia, după
ce n-a făcut mai nimic cât a stat în funcţie @ Primul şef de CJ traseist este cel
de la Buzău, Bâgiu, care a trecut de la ACL la PSD @ Băsescu a promulgat
legea reducerii CAS, dar s-a răzbunat, trăgând un perdaf “incompetentei” mi-
nistrese a Finanţelor, pentru afirmaţia că Guvernul nu crează locuri de muncă,
şi “discotecarului” ministru al Fondurilor Europene, Teodorovici care nu e în
stare să atragă banii puşi la dispoziţie @ Remus Pricopie a intervenit hotărât
în problema manualelor şi a decis că elevii vor învăţa de pe cele vechi @ Un
român din zece suferă de depresie – constată specialiştii @ Madam Firea
lansează lozinci memorabile: “România are nevoie de a doua Mare Unire” –
zice ea şi nu-ţi prea dai seama unde bate… @ Spre marea decepţie a udeme-
riştilor, care şi-au lansat propriul proiect de autonomie a Ţinutului Secuiesc
absolut din întâmplare, odată cu referendumul scoţian, Marea Britanie
rămâne… mare! @ Cutremur de 3,3 la Buzău! Să fie din cauza… traseiştilor?
@ La Zagreb, Dez…Astra lui Niculae a luat-o pe coajă cu 5-1, arătându-i pa-
tronului adevărata valoare europeană a echipei. În schimb, Steaua cu patronul
în concediu de la puşcărie le-a aplicat şase boabe amatorilor de la Aalborg
@ Lui Ponta i-ar plăcea ca România să se numere printre gazdele Campiona-
tului European de Fotbal din 2020, chiar dacă atunci nu va mai fi nici preşe-
dinte şi nici premier… @ INSCOP dă publicităţii un sondaj din care reiese că
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jumătate dintre români au încredere în… SRI! @ Acţiunile Electrica pun pe
jar Bursa, cu un maxim de 13 lei pe unitate! Cifră cu noroc! @ Conform unui
alt sondaj CSCI, Ponta va câştiga fluierând alegerile, în timp ce Elena Udrea
va egala procentul de la europarlamentare. “Taifunul” Monica va fi de gradul
3 (%).  La “încredere” Tăriceanu (cu 31%) stă mai bine decât Johannis (27%)
@ Ponta şi-a contrariat tovarăşii de partid afirmând că dacă ajunge la
Cotroceni, nu va numi un premier de la PSD. Dar de unde? @ Tot el îşi deran-
jează susţinătorii gay spunând că nu suntem pregătiţi încă pentru căsătoriile
între persoane de acelaşi sex. Logodnele sunt, însă, posibile @ Meleşcanu hop
şi el: dacă până luni reuşeşte să strângă cele 200.000 de semnături (nu… sub
acoperire!) se lansează în cursa pentru Cotroceni. Dacă nu, nu @ S-a dezlegat
misterul minivacanţei lui Gigi Becali: a avut o conduită pozitivă, zice directorul
ANP @ Iar de data asta, Gigi a respectat toate condiţiile: n-a dat nici un interviu
şi nu s-a arătat în public. Vă imaginaţi ce suferinţe i-au produs aceste restricţii
@ ANI insistă ca Înalta Curte să judece procesul de incompatibilitate al lui
Iohannis. Decizia l-ar putea scoate din cursă…   

Culoar�aglomerat
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Săptămâna 39
(22 - 28 septembrie)

@ Zilele Bucureştiului 555 au prilejuit o suită de manifestări culturale
importante care au angrenat peste un milion de locuitori @ În această campanie
s-a integrat şi grandiosul spectacol al zilei lui Ponta şi al lansării candidaturii
sale, de la Arena Naţională. S-a stabilit şi recordul de spectatori al arenei: peste
70.000! @ Cele 1.000 de autocare care i-au adus pe aceştia din toată ţara au
dat peste cap circulaţia din Bucureşti @ Judecătorii Curţii Constituţionale au
fost luaţi din tihna week-end-ului pentru a judeca două contestaţii ale candi-
daturii lui Ponta. Motivele contestaţiilor sunt de ordin moral @ Elena Udrea
este oripilată de “megalomania” lansării candidaturii lui Ponta: aşa ceva se
putea întâmpla doar pe vremea lui Ceauşescu – zice ea, deşi nimic n-ar fi
împiedicat-o  să facă acelaşi lucru. Strângea dom’Traian de-un stadion!
@ S-a deschis Hanul Gabroveni, transformat de Oprescu dintr-o ruină într-un
spectaculos centru cultural @ Nimic nu l-a deranjat mai tare pe Băsescu decât
participarea premierului basarabean Leancă la lansarea lui Ponta. Acesta şi-a
dat în petec taman când el vrea să ceară cetăţenia moldoveană @ Graţie crizei
ucrainene, am obţinut o păsuire de la creditorii internaţionali la liberalizarea
preţului gazelor naturale. Anunţul este făcut cu mândrie patriotică de către min-
istrul Nicolescu @ Echidistantul preşedinte actual a semnat cu curaj lista de
susţinători ai Elenei Udrea @ Cu chiu cu vai a strâns şi Monica Macovei vreo
300.000 de semnături (chiar atât de mulţi admiratori să aibă carismatica can-
didată?) şi s-a dus cu ele glonţ la BEC @ Petarda săptămânii: ziaristul Robert
Turcescu se auto-denunţă ca ofiţer sub acoperire! Ei şi?... @ Faţă de păţania
colegului său Turcescu, Moise Guran recunoaşte că îi este ciudă că nu i-a pro-
pus nimeni niciodată să fie ofiţer acoperit... @ Tăriceanu şi-a depus candidatura
la prezidenţiale ca independent. Tribunalul a refuzat să valideze numele noului
său partid @ Din puşcărie, Voiculescu deconspiră numele viitorului premier:
e Tăriceanu! @ Straniu: nici una dintre luările de poziţie ale foştilor colegi (de
breaslă) ai lui Turcescu nu este pătrunsă de spiritul creştinesc. Nimeni nu-l
plânge, nimeni nu-l regretă @ Ponta anunţă că a doua rectificare bugetară din
acest an se va face săptămâna viitoare şi va fi pozitivă. Adică se va da, nu se
va lua @ Au venit la Bucureşti, fără să fie întâmpinaţi cu flori, experţii
Comisiei Europene pentru evaluarea MCV. Ştiţi care, ăla de nu intrăm în
Schengen @ Şi-a depus şi Elena Udrea candidatura. Să fie masa bogată
@ Senzaţie la Poarta Albă: Gigi Becali are voie să folosească un telefon mobil
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personal. Pentru că a fost cuminte în permisie @ În şedinţa de guvern a fost
aprobată amânarea majorării preţului la gaze @ Şi Kelemen Hunor şi-a depus
candidatura la preşedinţie şi lasă ministerul fără şef până la alegeri @ MApN
refuză să facă comentarii în legătură cu angajatul său, Robert Turcescu @ Nici
Ponta nu e prea îndurerat de păţania acestuia şi zice, înţelepţeşte: cine seamănă
vânt, culege furtună! @ Se pare că Meleşcanu şi băieţii lui au reuşit să strângă
cele 200.000 de semnături pentru candidatură. Aşa că a demisionat de la SIE
@ O moţiune de cenzură împotriva guvernului a fost respinsă fără prea multă
tevatură @ Primăria Capitalei a achiziţionat un sistem de iluminare artificială
cu ultraviolete care va face să crească gazonul de pe Arena Naţională! Oprescu
nu lasă nimic nerezolvat! @ ANI a constatat un conflict de interese la Radio,
unde atât fostul, cât şi actualul preşedinte şi-au semnat ei înşişi nişte numiri în
funcţii pentru care se luau bani frumoşi! @ În una dintre cele două zile egale
cu noaptea ale anului (echinocţiul), Adrian Năstase a ales să-şi lanseze una
dintre cărţile scrise în timp ce se afla la „Clubul Jilava”: „Cele două Românii”.
O carte despre „Alzheimerul colectiv” şi despre erorile nejustificate ale trecu-
tului @ Evenimentul a fost urmărit de o asistenţă numeroasă, din care n-au lip-
sit Iliescu, Dragnea, Rus sau Dan Constantin, dar din care a lipsit fostul “mic
Titulescu” – acum prea mare pentru foştii săi protectori @ Cu acest prilej,
Năstase a inaugurat autografele pe… mâna cititorilor @ Odată cu demisia lui
Meleşcanu, Predoiu a “prealuat” comanda la SIE. De facto… @ Zelos susţină-
tor al Guvernului, eternul “consilier onorific” al premierului, Cristian Socol,
aberează cu entuziasm: România poate deveni economia de top a Europei de
Est! În acest timp, instituţia de la care ia leafă consilierul se cam duce de râpă…
@ Zvonurile s-au confirmat: Meleşcanu a reuşit să strângă cele 200.000 de
semnături pentru a candida la preşedinţie din partea unui partid obscur @ “Între
România şi Cuba nu există nici o diferenţă” – este concluzia primarului din
Buşteni, Savin, care a precizat însă “domeniul”: suntem la fel de petrecăreţi.
Declaraţia a fost făcută cu prilejul primirii “oficiale” a fiului lui Fidel Castro
@ Johannis nu se teme de candidatura lui Meleşcanu. Ar trebui însă să se teamă
de ce este în spatele acestuia… @ Demisia şefului SIE ridică însă o problemă
delicată: numirea succesorului acestuia şi de cine ar trebui făcută. Ponta e con-
vins că sarcina revine viitorului preşedinte, indiferent cine va fi acesta…
@ Dobriţoiu, care l-a “deconspirat” pe colonelul Turcescu, avansat la ex-
cepţional de Gabriel Oprea - e de părere că Duşa e cel care ar trebui anchetat
de o comisie parlamentară @ Ponta va merge în America, chipurile la Adunarea
Generală ONU, dar, de fapt, pentru contacte la nivel înalt pentru susţinerea
candidaturii @ Mare supărare pentru artişti după perdaful pe care imaculatul
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Pleşu i l-a tras maestrului Beligan, pentru susţinerea lui Ponta. Uite cine vor-
beşte, zic aceştia @ Plouă cu contestaţii la CC: după Ponta a venit rândul lui
Iohannis, Macovei şi Tăriceanu. Lista rămâne deschisă @ Băsescu a mai făcut
o faptă bună: a promulgat Legea privind amnistia fiscală a mamelor şi pen-
sionarilor @ Raluca Turcan a făcut o descoperire cutremurătoare: Avocatul
Poporului este avocatul Guvernului Ponta @ Johannis e hotărât ca în turul 2
să nu facă înţelegeri cu politicienii. S-ar putea să scape de o asemenea ne-
plăcere chiar din turul 1 @ Hai că-i bună: şi-a depus şi Vadim candidatura la
preşedinţie! De la cine o fi făcut rost de semnături? @ Pe 7 octombrie, Dinu
Patriciu ar fi aflat sentinţa în dosarul PETROM. Alţi 12 foşti colaboratori ai
săi o vor afla, însă pe viu @ Nici la Bruxelles Maria Grapini nu uită de dragele
sale IMM-uri şi vrea să facă ceva ca să se mărească limitele de finanţare la
ajutoarele de stat @ S-a închis prăvălia prezidenţială! Au rămas înăuntru 14
pretendenţi. Bietul Ghişe a ratat – n-a avut tupeul celorlalţi, să pretindă că toate
semnăturile necesare sunt olografe! @ Dacă ar fi să-i credem pe cuvânt, can-
didaţii au strâns semnături de la 8 milioane de români. Ceva mai mulţi decât
cei care l-au vrut pe Băsescu demis @ Soseşte la Bucureşti vicepremierul
chinez. Ponta s-a văzut cu el la New York, unde l-a asigurat că Dragnea îi va
fi o gazdă bună @ Se sărbătoreşte Anul Nou Evreiesc – Rosh Hashanah
@ Stelian Tănase a fost chemat să fie judecat de comisia de Cultură a Camerei
Deputaţilor. S-a plâns din nou de presiuni. Mădălin Voicu l-a întrebat de ce nu
demisionează @ “După alegeri cred că voi fi alungat – a prezis preşedintele
TVR @ Joi, zi (aproape) decisivă pentru Johannis. Înalta Curte va decide dacă
e incompatibil sau nu. Şi dacă merge mai departe sau nu @ Epidemie de in-
compatibilităţi prin spitale. 29 de manageri, şefi de secţii şi directori au fost
daţi în vileag de ANI @ Modista Irina Schrotter şi soţul au fost citaţi de DNA
într-un dosar de spălare de bani. De ce nu şi de “călcare” sau “croire”? @ CCR
a respins primele cinci contestaţii la adresa candidaţilor înscrişi pentru preşe-
dinţie @ Tănase îl “toarnă” la comisie pe Ponta că n-a vrut să-l primească şi
să discute cu el @ “Discotecarul” Teodorovici se laudă cu 50 milioane de euro
pentru sprijinirea activităţii întreprinderilor @ Lui Boc alegerile din acest an i
se par mai interesante ca niciodată. Motivul îl constituie, bineînţeles, prezenţa
Elenei Udrea @ BOR protestează: CAR-urile bisericeşti nu sunt bănci ale bise-
ricii! @ După vreo şase luni, judecătorii au izbutit să dea motivarea con-
damnării lui Fenechiu: acesta a dovedit total dispreţ faţă de banul public!
Dimpotrivă, mi se pare că l-a preţuit chiar foarte mult! @ Adrian Sobaru a
făcut-o din nou lată: după plonjonul de la balconul Parlamentului, de acum doi
ani, a intrat cu maşina şi a rupt bariera de la Palatul Victoria @ Noua companie
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care a “înghiţit” Romtelecomul a scos la vânzare Palatul Telefoanelor @ Moni-
ca Macovei face propuneri revoluţionare: şefii serviciilor secrete să stea pe
bară cinci ani după ce părăsesc funcţia! @ Turcescu vrea la judecător. Dar să
fie unul drept – cum era el la TV @ Aflând de intenţia ENEL de a pleca din
România, statul roman vrea să-i ceară vreo 500 milioane de euro pentru in-
vestiţiile pe care nu le-au făcut italienii @ La New York, Victor Ponta s-a în-
tâlnit cu adjunctul secretarului de stat American, Victoria Nuland, cea cu “fuck
E.U.” @ Vadim îl contestă pe Funar, în numele unui partid inexistent @ Adrian
Sobaru, cel care intenţiona să-şi dea foc în faţa Guvernului, a fost arestat la
domiciliu, în loc să fie trimis la Psihiatrie @ S-a ales noul Consiliu de Admi-
nistraţie al Electrica, din care face parte şi o baroneasă de Rotschild. De parcă
n-aveam noi destui baroni… @ Electrica Furnizare a creat o facilitate pentru
3,6 milioane de români, care îşi pot plăti de-acum facturile la terminalele
ZebraPay @ PPDD e ferm: mai bine se desfiinţează decât să fuzioneze. Ceea
ce se şi întâmplă @ Câteva zeci de bizoni au murit, la o fermă din Salonta,
otrăviţi cu Furadan, substanţa cu care şi-a luat viaţa şi Mădălina Manole
@ Ministrul Cotovelea visează cu ochii deschişi: ce-ar fi să avem propriul nos-
tru satelit de comunicaţii, ca să nu mai dăm bani altora! Pentru asta, însă, ne
trebuie tot… bani! @ Dragnea l-a primit cu braţele deschise pe vicepremierul
chinez, în absenţa lui Ponta şi a declarat că China este un partener privilegiat
al României. Deocamdată în intenţii @ Tutungiii “legali” şi-au dat mâna cu
Fiscul ca să-i ruineze pe contrabandişti. Pe principiul: mai bine bani la Buget
decât în campania electorală! @ În aceeaşi zi, poliţiştii au depistat un autotu-
rism în care se aflau 400.000 de ţigări de contrabandă. Ce partid o plânge după
ele? @ Bulgarii cred că România şi Bulgaria vor putea fi monitorizate separat
de UE pe Justiţie şi Afaceri Interne. Se pare că noi îi tragem în jos pe vecinii
de la Sud @ Fosta directoare a Liceului Bolintineanu, cea cu chetele pentru
profesori, a fost condamnată la 100 de zile de muncă în folosul comunităţii.
Păi, nu tot în folosul comunităţii trudea? @ Înalta Curte a amânat dosarul lui
Johannis pentru 30 septembrie. Îl mai ţine puţin la “foc mic” @ Udrea nu vrea
cu nici un chip să facă o lansare a la Ponta. Nici dacă ar fi să-şi adune tot par-
tidul pe un stadion @ William Brânză se jură că nu a fost  ofiţer acoperit. Pe
la el prin diaspora se ocupa cu alte probleme decât trasul cu ochiul şi urechea.
Cu stârpitul şobolanilor, de exemplu… @ Geaba strigă Bercea Mondial despre
sacii cu bani pe care i-ar fi cărat lu’ fratele lui Mircea. Nimeni în afară de Abra-
ham nu-l bagă în seamă @ Cătălin Chelu, cel care a vrut să-l mituiască pe
chestorul Fătuloiu, a fost dat în urmărire internaţională, pentru că a dispărut
când a aflat la cât este condamnat: 6 ani! @ Din această lună service-urile auto
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vor fi monitorizate permanent, iar clienţii vor putea vedea cum le este tratată
maşina prin camere de supraveghere. Unde mai este intimitatea mecanicilor?
@ Accident sinucigaş: după ce s-a certat cu iubita, un dement a intrat cu 200
km/h într-o maşină care venea din sens opus şi în care se aflau cinci oameni,
pe care i-a ucis pe loc! @ Deşi vremea este caldă, încă, lucrările la autostrada
Orăştie-Sibiu au îngheţat! Din lipsă de bani @ Guvernul a luat, la rectificare,
banii de la autostrăzi şi i-a dat la primării, ca să meargă bine alegerile @ A
apărut, în sfârşit, şi motivarea condamnării lui Cristian Cioacă: magistraţii au
ajuns la concluzia că crima în urma căreia n-a rămas nici un cadavru, n-a fost
premeditată. Ar fi fost o inspiraţie de moment @ Bomba săptămânii: nouă foşti
miniştri, acuzaţi de corupţie şi spălare de bani în dosarul “Microsoft”! Culmea
este că ancheta a fost declanşată de Corpul de Control al lui Ponta în ideea de
a-i lega pe Funeriu şi Vreme, miniştri la Educaţie şi Telecomunicaţii în gu-
vernările PDL, dar s-a ajuns la foştii miniştri ai PSD, Nica, Andronescu, Tănăs-
escu şi Mihăilescu! @ Se reiau lucrările la autostrada Arad-Pecica, care ar
putea fi gata în decembrie @ Ultimul sondaj SOCIOPOL îl dă câştigător pe
Ponta cu 42% în primul tur @ FRF va lansa luni ceea ce-i lipsea cel mai mult
Naţionalei de fotbal: imnul! Să aibă ce cânta fanii când pierd ai noştri meciuri
@ Un nou motiv de mândrie naţională: ne aflăm pe unul dintre primele locuri
în ce priveşte consumul de alcool. Campioni sunt belaruşii, cu 27 de litri pe
cap de băutor @ Şocaţi de halul în care ai noştri au lăsat plajele de pe litoral la
încheierea sezonului, americanii de la ambasadă şi de la baza militară au orga-
nizat o acţiune de curăţare în Năvodari, recoltând câteva tone de deşeuri
@ Cum se scrie istoria: Băsescu a participat la congresul ţărăniştilor – partidul
acela pe care l-a sabotat cât a putut în timpul guvernului Ciorbea şi pe al cărui
preşedinte actual l-a identificat drept “ăla mic cu capul mare!” Fiind însă soarta
Elenei Udrea în joc… @ După ce a falimentat Institutul Cantacuzino, directorul
Radu Iordăchel anunţă că a făcut un proiect de relansare şi că va părăsi de bună
voie instituţia la o dată pe care o va anunţa… ulterior @ De la congresul
ţărăniştilor de la Braşov, Băsescu a lansat o canonadă de imprecaţii la adresa
adversarilor politici. Chestia cu echidistanţa prezidenţială a fost demult uitată
@ Judecătoria Sectorului 1 l-a condamnat pe Daniel Morar: să plătească
100.000 de lei unui magistrat pe care l-a denigrat! Leafa de la Curtea Consti-
tuţională îi ajunge… @ La mitingul ACL din Piaţa Victoriei, de lansare a can-
didaturii lui Johannis, participanţii au făcut coadă la maşina din care se plătea
“diurna” @ Principalii beneficiari ai rectificării sunt… serviciile secrete! Multe
şi costisitoare. În schimb, preşedinţiei i s-a tăiat un milion. Tot nu mai are ce
face cu banii Băsescu… @ Tocmai la noi şi-au găsit nişte mafioţi italieni să
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falsifice euro. Vreo câteva milioane! @ Boc a prezentat presei noua sală poli-
valentă din Cluj. O bijuterie! Scumpă! @ Poliţia s-a pus pe capul automobi-
liştilor: în doar patru zile au fost date 10.000 de amenzi şi s-au reţinut 500
permise @ Boc nu se teme de o excludere din PDL, pentru susţinerea publică
a Elenei Udrea. Asta şi vrea, că de schimbat partidul îi e teamă: dacă ordonanţa
lui Ponta e anulată şi rămâne fără slujba de la primărie? @ Elena Udrea şi-a
lansat candidatura în Piaţa Victoriei, îmbrăcată într-o bundiţă, după care s-a
dus la o bere în parc, cu “amicii” Băsescu şi Boc! @ A fost inaugurat cu mare
fast Palatul de Justiţie din Iaşi. Printre participanţii la eveniment – viitori
“beneficiari”.

Săptămâna 40
(29 septembrie – 05 octombrie)

@ A murit Mitropolitul Banatului, ÎPS Nicolae Corneanu, la vârsta
de 90 de ani. A fost unul dintre primii prelaţi ai Bisericii Ortodoxe care şi-au
recunoscut colaborarea cu Securitatea @ Meleşcanu crede că dosarul
“Microsoft” va fi unul greu, pentru că investigaţiile n-au pornit din România,
ci din Statele Unite @ Au trecut 20 de ani şi suntem ultima roată la căruţa

Luptă�dreaptă
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Europei! – constată cu tristeţe “rumânul” Ţiriac @ Nu mai puţin de 8 poliţişti
din Galaţi sunt (deocamdată) suspectaţi de trafic cu ţigări. Deşi nu toţi sunt
fumători @  China interzice “turismul guvernamental!” Un  bun model pentru
noi! @ Până la urmă scăpăm de Piţurcă, care s-a hotărât să plece la arabi pe
bani mai mulţi! @ Cătălin Harnagea, fostul şef la SIE, spune limpede: Băsescu
a fost colaborator al Securităţii! Şi? @ Paleologu – Pleaşcă o sfătuieşte “pri-
eteneşte” pe Elena Udrea să nu candideze la preşedinţie. Alţi “prieteni” o sfă-
tuiesc exact contrariul @  O veste proastă pentru Gigi Becali: s-ar putea să fie
pus să plătească nu mai puţin de 7 milioane euro, TVA-ul pentru tranzacţiile
imobiliare pe care le-a făcut @ Johannis crede că e normal ca Serviciile să aibă
ofiţeri acoperiţi în presă şi în politică. De ce nu? @ Senatorii şi-au mai luat o
vacanţă până în 16 noiembrie, pe motiv că trebuie să se ocupe de campania
electorală @ Ponta recunoaşte că în cazul “Microsoft” el nu ştia decât despre
Funeriu şi Vreme. Ce-a ieşit l-a surprins şi pe el @ Un suspect Club Politic
şi-a ţinut reuniunea la Palatul Cotroceni, cu Elena Udrea ca gazdă, având ca
invitaţi în special oameni de afaceri, potenţiali susţinători ai campaniei sale
electorale @ Ponta mai pleacă puţin şi pe la Kiev, ca să discute cu (încă) omo-
logul său ucrainean @ Johannis şi-a prezentat la Palatul Parlamentului progra-
mul intitulat “România lucrului bine făcut”. Adică nemţeşte @  Băsescu a
propus-o pe Narcisa Iorga pentru un nou mandat la CNA. Pentru continuitate.
Să aibă Elena Udrea o “pilă” @ 4 milioane de absenţe au înregistrat elevii
români în trecutul an şcolar! Fruntaşi pe ramură – bucureştenii! @ Mădălin
Voicu e optimist: Băsescu va fi suspendat! @ Dragoş Dinu este noul CEO al
Ţiriac Holding @ Nu ştiu la ce fel de aparatură de măsură a recurs Antonescu
ca să stabilească faptul că şansele lui Ponta la prezidenţiale scad @ Primăria
Generală e pe punctul de a fi evacuată din imobilul în care stă cu chirie şi pentru
care a plătit până acum 11 milioane de euro (clădirea fiind evaluată la 13)
@ Soţul cântăreţei Cristina Spătar, Alin Ionescu, a fost reţinut de procurori
pentru o evaziune fiscală de 10 milioane euro, prin neplata TVA pentru servicii
de protecţie @ Deputaţii au votat eliminarea din Codul Penal a unei prevederi
care îi protejează pe judecători de… gura lumii! @ Înalta Curte a admis recur-
sul ANI în procesul de incompatibilitate al lui Johannis. Se va judeca, probabil,
între cele două tururi @ Metrorex promite să facă un muzeu paleontologic în
staţia Politehnica @ Parlamentul a adoptat aministia fiscală a medicilor de
familie @ Kelemen Hunor a câştigat… tragerea la sorţi a ordinii candidaţilor
pe buletinele de vot: e primul! Ponta e doar pe 4 @ În sfârşit, Executivul a
adoptat cea de-a doua rectificare bugetară. Banii s-au luat de la autostrăzi şi
s-au dat la primari. Că doar nu autostrăzile votează… @ INS a calculat rata
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şomajului în august: 7,1% @ O veste bună de la ANRE: de la 1 octombrie
preţul gazelor pentru consumatorii casnici scade cu 3,5% @ Elena Băsescu a
avut un accident uşor: a intrat cineva în ea! @ Înfiinţată de Cuza acum 150 de
ani, Camera de Comerţ a sărbătorit evenimentul în absenţa “domnitorului”
Vlasov, judecat pentru trafic de influenţă @ Concluzia şedinţei CSAT este că
Guvernul sau Parlamentul trebuia să intervină urgent pentru refacerea Legii
“Big Brother” pe care a respins-o recent Curtea Constituţională @ Consiliul
Fiscal dă în vileag eşecul reducerii TVA la pâine: a provocat încasări mai mici
cu 321 milioane lei! @ Alături de edili din Atena, Bratislava, Bruxelles,
Helsinki, Lisabona, Luxemburg, Nicosia, Paris, Sofia, Valetta, Viena, Zagreb,
Amsterdam, Berlin, Budapesta, Londra, Ljubljana, Madrid, Praga, Riga, Talin,
Vilnius si Varsovia, Sorin Oprescu a participat la reuniunea celor 28 de primari
din aceste capitale europene. Reuniunea a fost găzduită de primarul Romei,
Ignazio Marin @ Elena Udrea a ajuns la DNA, cu toate că “nu crede în coin-
cidenţe”. După ce a fost audiată mai bine de două ore, Udrea a spus că a fost
chemată să dea declaraţii ca martor în dosarul din 2011 al primarului din Piatra
Neamţ, Gheorghe Ştefan @ La circa şase luni de la momentul în care DNA l-
a trimis în judecată pe Mihail Vlasov, fostul preşedinte al Camerei de Comerţ
şi Industrie a României, acum actualul preşedinteal C.....Municipiului Bu-
cureşti Sorin Dimitriu este trimis în judecată. Pentru fapte de corupţie! @ Un
canadian a venit în România ca să fure un inel cu diamante. Pietrele preţioase
nu i-au adus noroc pentru că el a fost prins înainte să iasă din magazinul Unirea
chiar dacă se deghizase cu cicatrici create artificial şi mai multe rânduri de
haine @  Începe o campanie naţională de testări gratuite pentru plămâni. Cea
mai întâlnită boală - BPOC (bronhopneumopatia obstructivă cronică) -
afectează aproximativ un milion de români şi se estimează că va deveni a treia
cauză de deces la nivel mondial @ A apărut şi prima grădină zoologică din
lume dedicată microbilor! A fost inaugurată la Amsterdam @ Locuitorii
Sectorului 1 sunt campioni! La plata taxelor și impozitelor locale cu cardul!
@ Monica Macovei și-a lansat programul electoral, respectiv ”Zece porunci
pentru politicieni, o sută de pincipii şi proiecte pentru România” @ Corina
Crețu a primit aviz pozitiv din partea Comisiei REGI din Parlamentul Euro-
pean pentru postul de comisar pentru Politică Regională, în urma audierilor
care au durat aproape trei ore şi jumătate @ Meleşcanu spune că a încurcat
planurile candidaţilor, dar nu se înţelege dacă se bucură sau îi pare rău! Fostul
director al SIE crede că unele scenarii sau târguri electorale trebuie acum re-
făcute! @ Preşedintele Băsescu a graţiat o femeie condamnată pentru furt cali-
ficat pentru că este mamă a şapte copii şi, pe deasupra, suferă de afecţiuni
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psihice @ În reţeaua mitei în dosarul MICROSOFT apar numele a opt oameni
de afaceri care au făcut lobby pe lângă miniştri. Aceştia ar fi acceptat ca prin
intermediul unor societăţi deschise în străinătate să vireze zeci de milioane de
dolari către miniştri din cabinetele Năstase şi Boc. Pionul principal al afacerilor
încheiate de marile companii IT şi statul român ar fi, potrivit procurorilor,
Claudiu Florică - reprezenant Fujitsu Siemens pentru România @ Marinela
Tănase (British American Tobacco) declară că industria oferă oportunităţi de
carieră şi pentru absolvenţii fără experienţă. “Din punct de vedere al calităţii
absolvenţilor potenţialul unor îmbunătăţiri este uriaş, care poate fi atins printr-
o colaborare între sistemul educaţional şi angajatori. În prezent calitatea ab-
solvenţilor este foarte bună, dar trebuie să anticipăm care vor fi cerinţele pentru
a avea în viitor oameni cu abilităţile cerute de industrie”, a mai adăugat
reprezentantul BAAS în cadrul conferinţei “Good Services - Great Business”,
organizată la Bucuresti de Asociaţia Liderilor din Domeniul Serviciilor pentru
Afaceri (ABSL) @ Ioana Băsescu ar putea rămâne fără o parte din terenul din
comuna Nana pentru că retrocedarea a fost ilegală - după cum spun reprezen-
tanţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţii (ANRP) @ La Cluj
au debutat lucrările Congresului Notarilor Publici, fiind al XII-lea, de la înfi-
inţarea Uniunii, în 1995. Sesiunea de deschidere a fost onorată cu participarea
primarului orasului Cluj, Emil Boc, Viorica Moldovan, preşedintele Camerei
teritoriale Cluj, Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei şi Dumitru Viorel
Mănescu, preşedintele UNNPR. Invitatul special al evenimentului fiind Daniel
Sedar Senghor (chiar nepotul marelui poet şi filosof african) în calitate de
preşedinte al Uniunii Internaţionale a Notariatului (Latin). La lucrările Con-
gresului, ministrul Robert Cazanciuc a emis un nou ordin prin care toate actele
normative transmise CSM pentru aviz să fie trimise spre consultare şi Uniunii
Notarilor @ La Fundeni a fost deschis un laborator de diagnostic genetic. Şi
dacă aparatura a fost plătită de un ONG, costul analizelor va fi suportat de către
spital care nu este deloc mic. Ministerul Sănătăţii promite, însă, că de anul vi-
itor aceste teste vor fi gratuite @ România și Republica Moldova s-au înţeles
în ceea ce priveşte activitatea ANRE şi au semnat un protocol de colaborare
@ Percheziţii la rafinăria Lukoil într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare
de bani. Ce să mai crezi?! Procurorii nu au ridicat nici o persoană, dar au plecat
din sediul companiei cu mai mulţi saci cu documente @ 11 companii din in-
dustria media, amendate de Consiliul Concurenţei. Valoare totală a amenzilor:
14.567.555 lei (aproximativ 3,2 milioane euro). Pentru concurenţă neloială!
@ Echipa feminină de spadă a CSA Steaua a câştigat Cupa României
învingând CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 45-36 @ Aşa cum era şi firesc,

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��09.03.2015��12:32��Page�190



şaptezile / 191

campania electorală pentru alegerile prezidenţiale se va transmite la TVR. Se
vor difuza 38 de ediţii ale emisiunilor electorale în peste 2.000 de minute dedi-
cate alegerilor prezidenţiale, pe canalele TVR 1, TVR Internaţional şi pe
canalele regionale. Sub genericul „Preşedinte pentru România”, emisiunile vor
putea fi urmărite în tronsonul orar 21.00 – 22.00 - de luni până joi, sâmbătă şi
duminică. Excepţie fac zilele în care se vor desfăşura meciurile din prelimi-
nariile Euro 2016. Moderatorii emisiunilor de dezbatere electorală vor fi jur-
naliştii Radu Rădulescu, Monica Ghiurco şi Sorin Avram @ SPP anunţă că
asigură şi protecţia candidaţilor la preşedinţie. Bani cheltuiţi de pomană pentru
cel puţin 10 dintre aceştia, cu care nimeni n-are nimic. De ce să-l păzeşti, de
pildă, pe un domn Mereuţă de pildă, despre care puţină lume ştie că există?
@ A început să devină un obicei: Simona Halep se retrage din turnee înaintea
partidelor dificile @ Cică printre teroriştii ISIS s-ar afla şi un român. Se putea
să lipsim noi de undeva… @ Cei 14 candidaţi s-au aliniat la startul campaniei
hotărâţi să ne mintă cât mai frumos şi cu cât mai mult tupeu @ Din cauza con-
silierilor generali care boicotează şedinţele, Delta Bucureştiului nu a primit
statutul de parc protejat. Rămâne o baltă neprotejată… @ Cum e turcul şi pis-
tolul: ce purtător de cuvânt mai potrivit decât Adrian Papahagi putea să aibă
Monica Macovei? @ Hop şi Elena Udrea la audieri la DNA. Ar fi vorba despre
o reclamaţie de deturnare de fonduri europene. Candidata crede că audierea sa
nu este o coincidenţă. Cu ce? @ Victoria Nuland de la Departamentul de Stat
se ţine de şarade: critică liderii din Europa Centrală care fac paradă de naţiona-
lism, oprimă presa şi protejează parlamentarii corupţi. Cei mai mulţi l-au văzut
în acest portret robot pe Viktor Orban, cel tocmai invitat de Băsescu la un dejun
la Cotroceni. Alţii, pe Victor Ponta. Nu s-au dat însă lămuriri suplimentare
@ Mazăre e anchetat de procurori pentru presiuni la adresa… procurorilor!
Adică ei centrează şi tot ei sar la cap! @ La Timişoara a explodat o bombă:
George Maior a anunţat că după alegerile prezidenţiale îşi dă demisia. N-a spus
că în funcţie de rezultat. Analiştii au intrat în vrie şi prin faţa ochilor le flutură
doar tandemul Meleşcanu-preşedinte, Maior – premier! @ Băsescu anunţă vic-
torios că a aprobat cererea de începere a urmăririi penale împotriva celor cinci
foşti miniştri în Dosarul Microsoft @ Ponta nu e îngrijorat de viitorul lui Maior.
“La ce pregătire (?!) are, nu cred că o să fie şomer!” @ Păgubosul de Friedman
de la STRATFOR ne pune sare pe rană: îmi este foarte clar că sunteţi în pericol!
Şi că trebuie să vă apăraţi singuri… Chiar dacă sunteţi în NATO… @ În semn
de protest faţă de percheziţiile efectuate într-un caz de evaziune fiscală,
LUKOIL a oprit producţia @ Unul dintre cei care au oferit date concrete în
dosarul Microsoft ar fi fostul secretar general al Guvernului, Eugen Bejinariu
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@ PRO TV este anchetată de Consiliul Concurenţei pentru abuz de poziţie
dominantă. S-ar putea să primească o amendă consistentă @ Ioan Rus ne
informează cât costă interesul naţional. 2 milioane euro! Atât a plătit Ministerul
Transporturilor pentru Masterplanul pentru autostrăzi. 

Săptămâna 41
(06 – 12 octombrie)

@ Un şofer român a provocat o adevărată calamitate pe o şosea din
Grecia, în urma căreia au murit patru persoane şi au fost distruse 20 de maşini
@ România este pe primul loc în Europa la reducerea locurilor de muncă
@ Percheziţii la CJ Braşov. Procurorii au plecat cu saci de documente @ Tri-
bunalul Bucureşti a admis fuziunea prin contopire dintre PNL şi PDL. S-ar
putea să fie cam târziu… @ A izbucnit criza apei calde în Bucureşti: Oprescu
dă vina pe ELCEN şi DISTRIGAZ! @ Bercea Mondial o denunţă la Parchet
pe Elena Udrea, căreia i-ar fi dat un ceas de aur cu diamante @ Şeful CJ
Braşov, Aristotel Căncescu, a fost reţinut de procurori @ Eveniment cultural:
retrospectiva Ştefan Râmniceanu, la Mogoşoaia. Trăitor de peste două decenii
în Franţa, artistul a revenit în ţară unde şi-a construit un atelier de 3000 mp!

Mele-candidatul �paraşutat
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@ Dacia se vinde bine în Germania! În primele nouă luni, vânzările au crescut
cu 8,8% @ Programul “Rabla” a fost înlocuit cu “Prima maşină”. Nu se mai
dau vauchere, ci doar se creditează o anumită sumă din cea de maxim 13.000
euro @ Percheziţii într-un dosar de corupţie la ROMATSA, compania cu salarii
exorbitante @ Oana Mizil a fost condamnată la trei ani cu suspendare pentru
că şi-a angajat mama la biroul parlamentar! @ Sechestrul de pe conturile
LUKOIL au fost ridicat după ameninţarea că compania nu va plăti salariile
celor 3000 de angajaţi @ SMURD a împlinit 10 ani! @ Ca s-o auzi şi pe asta:
Meleşcanu, încă director SIE, a fost interceptat când era căutat telefonic de
fostul şef al CJ Cluj, Horia Uioreanu @ Scormonind prin afacerile lui Aristotel
Căncescu, procurorii au descoperit că milionarul (în dolari) are o “activitate
infracţională vastă” @ Directorul general al Lukoil a fost pus sub control ju-
diciar @ Senatorul Sorin Roşca Stănescu a fost condamnat la doi ani şi patru
luni cu executare, în dosarul “Rompetrol”, în care instanţa inferioară îl achitase,
iar fapta fusese prescrisă. Procesul a durat nouă ani! @  Documentele Comisiei
NANA au ajuns pe masa procurorilor @ Nici n-a fost bine comunicată sentinţa,
că PNL s-a şi debarasat de Roşca Stănescu @ Acesta a mai apucat, până când
l-au luat poliţiştii de la Gruiu, să transmită un comunicat prin care spune că
“şi-a făcut bagajele şi se pregăteşte de drum” @ Gigi Becali ar putea avea cinci
zile libere de Crăciun. Dacă, bineînţeles, se va purta frumos @ JTI ar putea
transfera unităţi de producţie din Irlanda şi Belgia în România. Din cauza ac-
cizelor prea mari. Dar, până ajung aici unităţile, s-ar putea ca accizele noastre
să le egaleze pe cele englezeşti, după viteza cu care cresc @ Radu Mazăre
rămâne sub control judiciar, şi din cauza asta nu poate să plece în Madagascar
să se mai odihnească @ Căncescu dezvăluie adevărata sursă a bogăţiei sale:
nu din şpăgile asfaltatorilor, ci din vânzarea de… frecvenţe! Cele pe care nu
avea dreptul să le vîndă!@ Sediile Antenei 1şi 3 din Băneasa şi de pe str. Gârlei
au trecut în posesia statului, prin ministerul de Finanţe. Adică au cam fost…
naţionalizate! @ Moţatul ministru Duşa e fericit: bugetul Apărării pe 2015
creşte cu 0,3% din PIB. Dar tot n-ajunge la 2%, cât ne-au spus americanii că
trebuie să fie @ Ponta constată cu tristeţe de guvernant că evaziunea fiscală
din agricultură reprezintă, în fapt, mijlocul de supravieţuire al agricultorilor
@ De prin Elveţia, pe unde s-a ascuns să nu-l găsească investitorii cărora le-a
pierdut banii, Sima îl dă în gât pe Tăriceanu. Cică la el ar fi venit acesta să-l
pună să cumpere şi să vândă acţiuni Rompetrol. Numai că el, corect, a refuzat,
pe motiv că era ilegal @ Gazprom se joacă cu nervii lui Nicolescu: ba dau gaze
la nivelul convenit, ba le scad cu 13%, de nu mai ştie ministrul Energiei ce să
mai creadă @ Procurorii Curţii de Apel Ploieşti sar în apărarea lui Ponta: n-a
făcut nici un fel de intervenţii în cazul Lukoil! @ Gimnastele noastre n-au mai
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dat, anul ăsta, de metale preţioase. La mondialul din China s-au clasat doar pe
locul 4. În absenţa cuplului Belu-Bitang @ RNP Romsilva a semnat contractual
de administrare a celor 16 parcuri naţionale şi naturale în următorii zece ani.
N-a avut concurenţi! @ Macovei (Monica) este extrem de îngrijorată: soarta
DNA depinde de cine va ajunge preşedinte! Unica şansă de a supravieţui este
chiar… Monica Macovei @ AGRO TV – emisiunea agriculturii, emite din
sediul său de la Casa Presei Libere @ Pentru o coajă de banană aruncată de un
nătărău în teren, Rapid s-a ales cu suspendarea terenului propriu pentru două
etape @ În dosarul de evaziune al fostului jurnalist Dragoş Nedelcu sunt ur-
măriţi penal şi doi parlamentari: senatorul Gabriel Mutu şi deputatul Mario
Caloianu @ În şase ani, 1,5 milioane numere de telefon au fost portate – trans-
ferate dintr-o reţea în alta @ Senatul României organizează o sesiune ştiinţifică
cu tema “Implicaţii teoretice şi practice în legătură cu aplicarea legii penale mai
favorabile” @ România a obţinut locul 2 la Concursul “Tinerii în pădurile Eu-
ropei” @ “Domnul magistrat minte!” – clamează politicos apărătorul Justiţiei,
Traian Băsescu, cu referire la Horatius Dumbravă @ Sătul să tot aştepte o nouă
propunere pentru portofoliul Culturii, Băsescu l-a revocat pe Kelemen Hunor,
cel angrenat în campania pentru preşedinţie @ Faţă de ameninţarea celor de la
Lukoil că vor închide rafinăria dacă Fiscul le face necazuri, Băsescu se răsteşte
dur: Guvernul să fie pregătit să preia rafinăria de la Ploieşti @ Şmecheria ruşilor
de la Lukoil, prin care ies în pierdere de vreo câţiva ani, este că importă petrolul
la cele mai mari preţuri. Şi, nefăcând profit, nu plătesc impozite @ Reacţia lui
Ponta: el ştie că doar în Ungaria, la prietenul Viktor Orban, se naţionalizează
companiile… @ Gică Popescu a fost vizitat în puşcărie de ziua lui, de Hagi şi
de colegii din generaţia de aur. I-a trimis şi Ponta o felicitare de… la mulţi ani!
@ Leonard Ciofu a fost numit director general al postului TV TRINITAS
@ Hunor găseşte normală revocarea sa din funcţia de ministru al Culturii. Se
plictisise şi el… @ Banca Mondială a revizuit în uşoară scădere creşterea eco-
nomică a României, la 2,7% @ Preşedintele e în mână: trimite înapoi orice lege
pe care o primeşte la semnat. Ultima – legea referitoare la pensionarea persona-
lului aeronautic @ Prinţul Paul vrea şi el o bucată din Castelul Peleş, în calitate
de co-moştenitor @ 21 milioane de euro costă “vaccinarea” din avion a vulpilor
care transmit turbarea @ După revocarea lui Kelemen Hunor, Ponta şi-a asumat
interimatul la Cultură. Turul 1 îl va prinde acolo @ Lukoil a reluat activitatea
la rafinăria din Ploieşti. Să fi fost ameninţările lui Băsescu cele care i-au readus
pe drumul cel bun? @ Curtea de Apel a respins cererea ANI, de întrerupere a
mandatului de europarlamentar al lui Mircea Diaconu. Decizia nu este defini-
tivă, Diaconu mai are emoţii @ Ponta s-a dus în vizită la Chişinău. Nu cu mâna
goală – ci cu vreo sută de autobuze şcolare şi alte câteva cadouri @ Tot Ponta
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l-a reclamat pe Băsescu pe la toate ambasadele că a atacat justiţia în persoana
lui Horatius Dumbravă @ UDMR va face o nominalizare la Cultură în 45 de
zile @ Larisa Iordache a devenit vicecampioană mondială la individual compus,
la campionatele mondiale de gimnastică de la Nanning. A mai atenuat dezamă-
girea delegaţiei pentru doar locul 4 pe echipe @ DNA a cerut aviz pentru
arestarea deputatului PC Ion Diniţă, în dosarul “Căncescu” @ SIVECO va
acţiona în justiţie Ministerul Educaţiei pentru un raport eronat pe care l-a pub-
licat în 2005, din care îşi iau acum informaţiile cei de la DNA @ Ministrul Niţă
profită de faptul că englezii vor să pună în funcţiune o centrală atomică pentru
a pune pe tapetul UE chestiunea unităţilor 3 şi 4 @ Întrebat la Chişinău ceva în
legătură cu unirea celor două ţări, Ponta a replicat: “Spre deosebire de doamna
Nuland, eu nu dau sfaturi în public” @ Ruşii răspund diplomatic atacurilor lui
Băsescu. Ambasadorul Malginov crede că “au apărut declaraţii publice al căror
limbaj este departe de cel acceptat în cadrul unei comunicări internaţionale”
@ O mie de suporteri unguri au ajuns cu trenul la Bucureşti, pentru meciul de
fotbal dintre cele două naţionale @ Echipa lui Piţurcă s-a făcut iar de baftă,
nereuşind să câştige, acasă, meciul cu cea mai slabă echipă din grupă. “Satana”
e, însă, ca de obicei, optimist: ne calificăm, zice el @ Ponta crede că este obli-
gaţia lui să folosească maşini produse în România. Nu ca alţii… @ La Nanning,
Larisa Iordache a mai obţinut o medalie de argint, la sol! @ A încetat din viaţă
în urma unui stop cardiac, psihiatrul Florin Tudose @ UNPR-ul lui Oprea s-a
înfrăţit cu Partidul Romilor, pentru a-l susţine pe Ponta @ Suntem pe locul 2 în
Europa la numărul de agenţi ai serviciilor secrete pe cap de locuitor 

Motorul �d in�portbagaj
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Săptămâna 42
(13 – 19 octombrie)

@ Dragnea anunţă din nou că între Piteşti şi Sibiu se va face o au-
tostradă. Ce, îl doare gura? @ Marian Petrache, „numărul 2” în PNL, dă asigu-
rări că preşedintele Johannis va coabita cu premierul Ponta! @ Lukoil şi-a
reluat activitatea la Ploieşti. Mârâiala lui Băsescu a avut efect @ BNR are un
nou consiliu de administraţie, condus de eternul şi fascinantul Isărescu @ Edi-
torul revistelor “TAROM”, din grupul “România Liberă” a intrat în faliment
@ Dorinel Umbrărescu, nemulţumit de cum merge banca sa, a dat afară doi
bancheri în trei luni! @ PDL şi PNL contestă numirea lui Marius Vorniceanu
ca vicepreşedinte la ASF. Ei zic că n-are experienţă în domeniu @ “Cu glonţul
în picior” este titlul primului editorial scris de Sorin Roşca Stănescu din
puşcărie @ Gabriela Firea Pandele n-a avut stare să nu se ia de Johannis că
n-are copii. A intrat pe mâna celor de la Combaterea Discriminării @ Libra
Bank acuză FNGCIMM-ul că nu-i plăteşte despăgubiri de 2,8 milioane lei.
N-o fi având de unde…@ Deşi n-a mai participat decât la nunta fratelui său,
Simona Halep se menţine pe locul 3 în clasamentul WTA @ Încep să zboare
porumbeii din cuibul de la Cotroceni: Răzvan Murgeanu deschide sezonul
demisiilor consilierilor, în căutare de culcuşuri mai călduroase. Că vine iarna
@ Colegii din Camera Deputaţilor şi-au luat mâna de pe Valerian Vreme şi
l-au lăsat în seama procurorilor @ Băsescu o susţine ferm pe Elena Udrea.
N-o lasă din braţe… @ Şi Bogdan Oprea, purtătorul de cuvânt al lui Băsescu
zboară de la Cotroceni @ La BCU, Ion Iliescu şi-a lansat primul volum de
memorii: “Destinul unui om de stânga”. Numeroşi alţi oameni de stânga s-au
aflat alături de el @ Băsescu a mai lansat o rafală de cugetări de la Cotroceni.
El zice că dacă ar fi candidat pentru PMP, îl bătea pe Ponta… @ Bomba serii
o constituie declaraţia sa cum că Victor Ponta e ofiţerul acoperit despre care a
tot făcut el vorbire şi nu-l credea nimeni. Nici măcar când s-a descoperit bietul
Turcescu, ca să-l impresioneze pe Ponta @ Sesiune ştiinţifică la Senat, cu toată
floarea justiţiei române, pe tema aplicării legii celei mai favorabile. Cel mai
mult a vorbit şefa ICCJ, Livia Stanciu, care a mulţumit tuturor, inclusi sălii de
şedinţă @ Nu ştiu dacă o fi renunţat la cetăţenia basarabeană, dar acum Băsescu
se gândeşte să se ducă în Mexic, pe urmele “Biruinţei”. A biruit şi el: poporul
român! @ Pe preşedinte au ajuns să-l dezguste toţi foştii colaboratori: şi Preda,
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şi Macovei şi, în general, toţi cei care n-o susţin pe Elena Udrea @ În povestea
cu ofiţerul acoperit Ponta a intrat şi Meleşcanu, pe care Băsescu îl acuză că ar
fi promovat un act normativ care interzicea deconspirarea agenţilor şi după
încetarea misiunii. Din cauza lui nu poate el produce “dovada” acoperirii lui
Ponta @ Meleşcanu îl acuză direct că a fost singurul preşedinte care a cerut de
la SIE lista agenţilor acoperiţi @ După zece ani de moţăială, Clubul Media
“Carmen Silva” îşi reia în forţă activitatea @ Turcescu aruncă pe piaţă o
bombă: Ponta a fost decorat în 2002 cu Ordinul Naţional Serviciu Credincios.
Ei şi? @ Ruşii ne-au redus din nou raţia de gaze. Aşa, de-ai dracului…
@ Comisia Juridică de la Cameră a dat aviz negativ cererii de reţinere a depu-
tatului Ion Diniţă @ Tăriceanu: Declaraţiile lui Băsescu sunt golănii! @ Udrea
nu vrea să piardă ocazia şi cere retragerea lui Ponta din cursa prezidenţială.
Cine ştie, poate aşa… @ Enigmatic, Meleşcanu nici nu confirmă, nici nu in-
firmă calitatea de ofiţer acoperit a lui Ponta @ Marian Iancu a fost condamnat
definititv la 12 ani închisoare în dosarul RAFO @ Victor Cionga este noul
preşedinte al Consiliului de Administraţie de la Electrica SA @ Irina Jianu,
deja în puşcărie, a mai încasat nouă luni în dosarul lui Miron Mitrea
@ INSCOP marchează o diferenţă de 10 procente în primul tur, între Ponta şi
Johannis @ Bomba zilei, la Braşov. Într-un dosar referitor la retrocedarea ile-
gală a unor imense suprafeţe de pădure, ar fi implicaţi Ilie Sârbu, Viorel
Hrebenciuc, prinţul Paul şi prinţesa Lia @ RADET a fost amendată cu 20.000
lei de Protecţia Consumatorului, după ce a lăsat fără apă caldă câteva sectoare
@ Ministrul Niţă crede că un TVA de 19-20% ar fi suficient, dar, din păcate
nu depinde de el @ Generalul Dumitru Scarlat a fost numit şef al Statului
Major al Forţelor Terestre @ În sfârşit, noile manuale digitale pentru clasele
I-a şi a-II-a pot fi utilizate în clase @ Oprescu admite ca Primăria să preia
ELCEN, dar nu în calitate de “fată mare” @ Boc speră ca decizia fuziunii dintre
PNL şi PDL să fie contestată… @ Ministrul Niţă are gânduri mari: ar vrea ca
la anul să se organizeze la ROMEXPO un târg sub egida “Produs în România!”
@ Miron Mitrea a fost condamnat de Înalta Curte la doi ani cu executare în
dosarul mitei primite de la Elena Jianu. Decizia nu este însă definitivă @ RNP
ROMSILVA a inaugurat un modern Centru de Primire a vizitatorilor Parcului
Natural Bucegi @ Guvernul a decis să acorde familiilor sărace o alocaţie pentru
copii dublă! @ Băiatul lui Ponta a fost dezamăgit când tatăl său a negat că ar
fi fost spion. Lui i-ar fi plăcut! @ Hodoronc-tronc: Băsescu la TV. Nici o seară
fără Traian Băsescu, cu steagurile UE şi NATO în spate, veştejindu-şi duşmanii.
A venit rândul lui Meleşcanu să fie luat la pleasnă, în timp ce Ponta a fost cali-
ficat de “fripturist” pentru presupusa sa aventură sub acoperire @ Înalta Curte
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a ajuns la concluzia că Ivănescu, informatorul Securităţii, ar fi una şi aceeaşi
persoană cu Irinel Columbeanu. Asta îl pune într-o situaţie dificilă pe tom-
naticul play-boy, care a comis o ilegalitate declarând pe proprie răspundere că
n-a fost informator al Securităţii, când a candidat la Primăria Capitalei @ La
ieşirea de la DNA Braşov, Ilie Sârbu şi Viorel Hrebenciuc au aflat că sunt ur-
măriţi penal în Dosarul Retrocedărilor. Pentru trafic de influenţă @ Ziua a
debutat cu o avalanşă de percheziţii – nu mai puţin de 56 – la domiciliile şi
sediile unor persoane implicate în afacerea MICROSOFT-EADS: Cocoş,
Harnagea, Truică, Pescariu, Adrian Petrache, Dumitru – NIRO, Dorin Marian,
Gabriel Sandu şi Şerban Tănăsescu @ Ies la iveală iţele afacerii de retrocedare
a pădurilor în care sunt implicaţi trei parlamentari, judecători, avocaţi şi oameni
de afaceri. O afacere de 68 milioane de euro – cât ar fi încasat falsul moştenitor
pentru cele peste 40.000 ha de pădure @ Înainte de a pleca la Milano, preşe-
dintele a mai tras o rafală de acuze către inamicii săi. Ca să dovedească că e
sănătos tun şi-a publicat ultimele analize medicale. A recunoscut o singură ma-
ladie: boala pe… hoţi! @ Replica lui Ponta: Are boala puterii! @ În timp ce
Băsescu este revoltat că nu i s-au dat informaţiile secrete pe care le-a solicitat,
Ponta crede că dacă el ar fi făcut o astfel de cerere, ar fi putut fi arestat @ Caru’
cu Bere a împlinit 135 de ani! La vârsta sa, se pregăteşte pentru un amplu pro-
ces de reîntinerire @ Curtea Constituţională a declarat neconstituţional trans-
ferul gratuit de acţiuni ale Portului Constanţa către Primărie. Şah la Mazăre!
@ 10.000 de elevi din Kazahstan utilizează lecţii digitale produse în România
de SIVECO @ Curtea Europeană de Justiţie consideră ilegal timbrul de mediu
@ Ura!!! Am scăpat de Piţurcă! Antrenorul Naţionalei de fotbal pleacă să
antreneze la arabi. Pentru locul său se bat mai mulţi amatori, între care Olăroiu,
Boloni şi Dan Petrescu @ Prinţul Paul şi consoarta au stat la sfat cu procurorii
vreo oră şi jumătate, pe tema celor 30.000 de hectare de la Broşteni care con-
siderau că li se cuvin @ Lovitură de teatru în dosarul Retrocedărilor: DNA
cere avizul Parlamentului pentru arestarea lui Viorel Hrebenciuc. Cine ar fi
crezut? @ Dar şi lui Ioan Adam, şeful Comisiei Juridice şi artizanul afacerii
@ Elena Udrea cere renaţionalizarea companiilor care au fost privatizate
fraudulos. E o idee! Dar cine o pune în practică? @ Cum o veni chestia asta?
Deşi la noi mâncarea e scumpă, jumătate din populaţie e supraponderală!
@ Fostul director al Spitalului Militar Central, Ion Sârbu, care din brancardier
a ajuns, arzând etapele, profesor şi general, este acuzat de ANI de abuz în ser-
viciu şi trafic de influenţă – doar o părticică din bogata sa activitate pe lângă
lege @ Meleşcanu insistă: Băsescu i-a cerut nume de ofiţeri acoperiţi!
@ CNAS anunţă, victorios, că 5,5 milioane de carduri au fost predate asigu-
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raţilor. Acum să vedem ce fac ăştia cu ele @ Celebrul şef al CFR, Mihai Neco-
laiciuc, a fost condamnat în primul dintre cele trei procese ale sale, la închisoare
– 4 ani şi 6 luni, cu executare @ Dacă – Doamne fereşte! – ajunge preşedinte,
Elena Udrea dizolvă parlamentul şi propune un nou premier. Ghici ciupercă
cine? @ Întrebat cum va vota cererea DNA privind arestările parlamentarilor
implicaţi în afacerea Retrocedărilor, Ponta a răspuns, diplomatic, că el se ocupă
de Guvern @ RNP Romsilva contrazice afirmaţiile procurorilor DNA, care au
spus că în dosarul Retrocedărilor s-ar fi produs un prejudiciu de 300 milioane.
Regia nu e proprietar al pădurilor, ci doar administrator, aşa că nu are cum să
aibă prejudiciu. Dacă e vorba de o pierdere, aceasta e a Ministerului de Finanţe
@ Cu toate că are pe cap cât nu poate duce, ministrul Bănicioiu monitorizează
cu mare atenţie EBOLA @ Greu de crezut, dar adevărat: Băsescu s-a întâlnit
cu Putin, la Milano. Ba chiar au şi discutat despre una, despre alta… @ Singur
printre duşmani: “Am impresia că toată lumea mă atacă!” – zice Iohannis
@ Artizanii afacerii RETROCEDĂRILOR l-au testat şi pe ministrul Korodi,
de la Mediu. Cel puţin aşa reiese din interceptări @ Un sondaj IRES îl dă pe
Ponta câştigător al primului tur cu 41% din voturi @ Exporturile româneşti în
China au crescut cu 24% în primele luni ale anului @ Ponta promite că au-
tostrada Nădlac-Arad va fi gata până la sfârşitul anului. Sau până la… alegeri!
@ Biroul Permanent al Camerei s-a reunit sâmbătă, în zi liberă, ca să discute
cererea DNA de arestare a lui Hrebenciuc şi Adam @ Traian Băsescu i-a cerut
casă lui Ponta conform drepturilor foştilor preşedinţi. Pe cea din Mihăileanu a
vândut-o, iar pe cea în care stătea înainte de a fi preşedinte a donat-o fiicelor.
La Cotroceni n-are cum să rămână (coabitare-coabitare, dar nici chiar aşa), dar
nici la Lac3, care fusese pregătită pentru el, nu va putea locui. Ce-i rămâne?
Doar RAPPS-ul ştie…  

Legea- i � lege
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Săptămâna 43
(20 – 26 octombrie)

@ Percheziţii în Giurgiu, la poliţiştii de frontieră. Clienţi obişnuiţi ai
şpăgii @ Comisia SIE a analizat declaraţiile preşedintelui în compania şefului
interimar şi a unor experţi, ajungând la concluzia că refuzul cu care a fost tratat
Băsescu era întemeiat. Pe prevederile legii @ Curiozitatea este că chiar dacă
Ponta ar fi fost ofiţer acoperit, el nu putea fi sancţionat, pentru că legea nu
prevede sancţiuni! @ Un nou dosar penal pe capul lui Viorel Hrebenciuc. Unul
de trafic de influenţă @ Lectura zilei au constituit-o interceptările (ambientale!)
a convorbirilor lui Hrebenciuc cu Dan Şova şi generalul Dumitru Iliescu
@ Senzaţional este că ofiţerul la care Iliescu a făcut apel ca să afle dacă
Hrebenciuc este urmărit, a declarat că la DNA a văzut şi dosare de urmărire pe
numele lui Băsescu şi Ponta! @ Din aceleaşi interceptări reiese că Dan Şova
urmărea să devină preşedinte al PSD după plecarea lui Ponta, tamponându-l
pe Dragnea @ Primarul Gheorghe Ştefan, zis Pinalty, s-a săturat de PDL şi a
demisionat din partid! @ Directorul general al RNP Romsilva a contestat în
justiţie măsura controlului judiciar. Inclusiv din stenograme reiese cât de mari
- şi fără efect -au fost presiunile care s-au făcut asupra lui în dosarul Retro-
cedărilor @ RADET începe probele “la cald”, din această săptămână
@ Zgonea mărturiseşte că a vorbit la telefon cu Viorel Hrebenciuc doar
“chestiuni personale” @ Mogulul Dan Adamescu s-a prezentat în faţa judecă-
torilor în scaun cu rotile, doar-doar i-o impresiona şi nu-l vor mai ţine în arest
la domiciliu @ Vosganian e mândru că pe vremea când era el ministru, evazi-
unea fiscală la TVA era doar pe jumătate cât cea actuală @ În interceptări,
Viorel Hrebenciuc îl tratează pe Cristian Socol ca pe “copilul lui”. “Copilul”,
care se dă consilier onorific al premierului, a fost pus şef la Fondul de Contra-
garantare pe care-l duce de râpă @ Fosta pedelistă, în echipa de majorete Elena
U. - Elena B. – Monica R., Monica Iacob Ridzi s-a alăturat grupului parlamen-
tar PSD, după ce a intrat în parlament pe seama PPDD @ Simona Halep îşi
revine: a învins-o pe Eugenie Bouchard, în Singapore @ Locuinţa lui Dumitru
Iliescu din pădurea de la Mogoşoaia a fost percheziţionată de DNA în lipsa lui.
Nu e în ţară @ Bună fată Ioana Petrescu: în timp ce în America o aşteaptă o
slujbă de 100.000 dolari, ea stă în România pe doar câteva mii @ Ilie Sârbu e
prudent! Dovada că DNA n-a prea colecţionat interceptări care să-l aibă ca
emitent @ FRF l-a dat în judecată pe Mircea Sandu ca să recupereze de la
acesta bonusurile pe care i le-a acordat de bună voie @ Iohannis şi-a cerut
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scuze pentru afirmaţia despre “ghinionul” profesorilor fără şase case. Şi-a dat,
în sfârşit seama că a făcut o gafă. Încă una... @ Din străinătate, Dumitru Iliescu
neagă că i-ar fi dat vreo informaţie lui Viorel Hrebenciuc în legătură cu dosarul
său. “Am vorbit de una, de alta, şi l-am rugat să mă ajute să o angajeze pe fiică-
mea, care e şomeră... @ Ştire bombă: Hrebenciuc a demisionat din Parlament
şi se pune la dispoziţia justiţiei, scutindu-şi colegii de un vot penibil @ Sunt
zvonuri că Mircea Lucescu ar veni la Naţională, lăsându-i baltă pe “minerii”
din Doneţk @ Bercea Mondial îl aşteaptă cu nerăbdare pe Băsescu la puşcărie!
@ În absenţa lui Hrebenciuc, parlamentarii au renunţat să-l mai audieze pe
Ioan Adam, “artizanul” retrocedării pădurilor băcăuane @ Începe să se lă-
murească enigma suprafeţei suplimentare de pădure acordată de instanţa din
Covasna lui Paltin Sturdza. Ies exact 14 000 hectare - cam ceea ce i se promis-
ese lui Hrebenciuc @ Dacă se menţine disciplina fiscală - zice ministresa Ioana
Petrescu, economia României poate să crească pe termen mediu cu 5-6%. Dacă
nu, nu! @ Ultimul sondaj INSCOP îi acordă lui Ponta 57,3% din şanse.
Iohannis ar avea doar 33,5% @ Într-un sat din Dolj sunt 40 de suspecţi de
SIDA, care l-au frecventat pe un tânăr care a murit recent @ Geoană deza-
vuează încercările “anumitor” colegi de a face jocurile pentru şefia PSD. Pentru
că aceste jocuri nu-l includ şi pe el @ După ce a citit stenogramele colegilor
săi, Liviu Dragnea a conchis, înţelepţeşte: “Mare noroc pentru unii că prostia
încă nu e infracţiune!” S-ar putea însă să devină @ Ponta demonstrează că e
încă preşedintele PSD: i-a suspendat din toate funcţiile pe Şova, Vanghelie şi
Ghiţă. Primii doi - vicepreşedinţi ai partidului @ Mihail Vlasov, nababul de la
Camera de Comerţ şi-a recunoscut vinovăţia în procesul în care e acuzat de
luare de mită, sperând într-o procedură de judecată simplificată. Instanţa n-a
fost, însă, de acord @ Guvernul a aprobat redistribuirea a 400 milioane de lei
destinaţi continuării programului Prima Casă @ Băsescu mai trimite o lege la
reexaminare - ca să nu-şi iasă din mână: cea privind constituirea şi funcţionarea
parcurilor industriale @ Ponta face apel la membrii PSD să se pună la dispozi-
ţia justiţiei. Nu chiar toţi @ Iar Dragnea e din ce în ce mai dezamăgit de at-
mosfera din partid şi crede că s-ar putea să nu-l mai intereseze şefia PSD.
Amatori sunt însă destui @ Sincer, nimeni nu credea că Simona Halep ar putea
să o învingă pe Serena Williams. Sau că nu acum. Şi, totuşi, la Singapore, Si-
mona a spulberat-o pur şi simplu pe americancă. Simona e o fată de milioane!
Şase, până acum @ Dosarul de incompatibilitate al lui Johannis se judecă abia
pe 18 noiembrie! @ Suspendatul Ghiţă şi-a anunţat candidatura la şefia PSD.
Nu de unul singur, ci într-un tandem, cu Dragnea @ Odată cu confirmarea can-
didaturii, Dragnea tranşează, practic, competiţia pentru şefia partidului, eli-
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minându-l pe veleitarul Şova @ După ce i-a fost percheziţionat sediul firmei
de consultanţă şi după ce a fost audiat de DNA Braşov, Andrei Hrebenciuc a
fost reţinut, înaintea tatălui său. Sub acuzaţia de a fi lucrat pentru pierderea
urmei celor 14.000 ha de pădure pe care liderul PSD urma să le primească de
la Paltin Sturdza. Hrebenciuc junior abia se însurase, în urmă cu o lună
@ Seara târziu, după ce s-a întors din străinătate, generalul Dumitru Iliescu a
fost adus sub pază la DNA pentru a fi cercetat în dosarul de trafic de influenţă
al lui Viorel Hrebenciuc. A şi fost pus sub învinuire @ Rovana Plumb anunţă,
taman înainte de alegeri, extinderea programului de ajutoare prin alimente a
persoanelor defavorizate. Trăiască asistenţa socială! @ Un procuror DIICOT
de la Tulcea a fost reţinut pentru că a primit mită un miel! @ Elena Udrea ne
anunţă că fix pe 22 decembrie partidul său va avea un nou membru: Traian
Băsescu! @ Adriana Ţicău, fost ministru al Telecomunicaţiilor pentru doar
câteva luni, după Dan Nica şi fostă europarlamentar, a fost audiată în Dosarul
Microsoft şi i s-a adus la cunoştinţă faptul că e pusă sub învinuire! @ La
Craiova, dintr-o dubă a Poştei a fost furată o pungă cu 170.000 lei! @ Numai
belele pe capul lui Cioacă: condamnarea pentru uciderea Elodiei i-a fost su-
plimentată pentru că a “spart” căsuţa de email a fostei sale soţii. De parcă asta
mai conta… @ Vâlvă mare în presa internaţională după meciul Halep-
Williams: în toată cariera sa americanca nu a suferit o înfrângere mai umilitoare
@ Angajament de companie: ministrul Teodorovici anunţă că Guvernul vrea
să atragă în următoarele două luni 2,4 miliarde de euro din fonduri europene.
Mai mult decât în precedentele zece. Ministrul nu ne spune cum va realiza
această performanţă. O fi găsit el un magnet… @ Egiptul a cumpărat de la noi
60.000 tone de grâu, pentru care a plătit peste 15 milioane de dolari! @ Unii
rezolvă într-o manieră proprie nevoia de bani: la Hunedoara s-a descoperit o
fabrică de bani falşi. Lacomi, hoţii falsificau bancnote de 200 lei – din cele
care atrag atenţia oricui @ Pe ultima sută a mandatului, Băsescu nu ratează
nici o reuniune internaţională (le va cam duce lipsa…). Pleacă la Summit-ul
PPE (ca reprezentant – neoficial – al PMP) şi la reuniunea de toamnă a CE
@ Preşedintele îşi ia din nou un angajament pe care cu siguranţă că îl va
încălca: “Mandatul meu se sfârşeşte pe 21 decembrie, ora 24. Nu rămân nici
un minut în plus!” Păi sigur, trebuie să se grăbească să se înscrie în PMP…
@ Gabriela Firea-Pandele se grăbeşte să-şi asigure un loc sub soarele viitoarei
conduceri: susţine tandemul (nelegitim) Dragnea-Ghiţă @ Băsescu regretă că
“românii au de ales între o marionetă a PSD şi un alt candidat”. Asta înseamnă
că s-a resemnat în privinţa şanselor candidatei sale @ Principesa Irina care, în
America organiza cu soţul său lupte ilegale de cocoşi a fost plasată sub
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supraveghere pentru trei ani @ Să nu faci ce face popa: un preot din judeţul
Iaşi şi-a ameninţat un enoriaş cu moartea. Sperând, probabil, ca tot el să-i facă
slujba de înmormântare @ Udrea e printre cei mai săraci candidaţi la preşed-
inţie, abia a zecea din doisprezece ca avere. Ca să-şi susţină campania a trebuit
să-şi vândă şi ultima casă @ ANRE a remediat o disfuncţionalitate flagrantă,
la recomandarea UE: abonaţii la electricitate vor putea schimba furnizorul
oricând doresc şi fără piedici birocratice @ Traficul aerian pe aeroporturile
Capitalei a crescut în septembrie cu 9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Cu toate grevele piloţilor şi stewardeselor @ Halep s-a calificat în semifinalele
turneului din Singapore, ajutată de… ghemul pe care i l-a luat Eugenie
Bouchard Serenei Williams! @ O nouă performanţă românească: am înregis-
trat, în 2012 (epoca Boc-Ungureanu) cel mai mare deficit de încasare a TVA
din UE @ Înalta Curte s-a lăsat înduplecată şi va judeca mai devreme cererea
ANI de preschimbare a termenului din dosarul de incompatibilitate al lui
Iohannis @ A fost reţinut de DNA şi Paltin Sturdza, cel care voia să i se resti-
tuie – fără a avea dreptul – sutele de hectare de păduri pentru care luptau Adam
şi Hrebenciuc @ Preşedintele Băsescu dă cu decoraţii în dreapta şi în stânga.
N-a rămas nedecorat nici chiar partriarhul de la Ierusalim @ Ponta, sibilinic
despre Dragnea: s-a sancţionat singur! Cum? Cu ce? Probabil cu o mustrare
prietenească @ Veşnic neliniştită Gabriela Firea-Pandele ne stârneşte un nou
semn de întrebare referitor  la o presupusă implicare a lui Johannis în traficul
de copii. Întrebări electorale, bineînţeles @ În opinia lui Viorel Hrebenciuc,
dosarul retrocedărilor “este o porcărie”, în care se vorbeşte de spălare de bani
fără bani… @ “Guvernatorul” Dean Thompson, însărcinatul cu afaceri al am-
basadei americane felicită “curajoasele forţe armate ale României”, care s-au
luptat cu talibanii din Afganistan şi cu rebelii din Irak @ Stelian Tănase,
directorul TVR, a fost decorat de Casa Regală cu Ordinul “Coroana României”
în grad de Ofiţer @ Aristotel Căncescu a fost arestat pentru că în timp ce se
afla sub control judiciar a făcut demersuri pentru înstrăinarea firmei prin care
a luat mită @ Magistraţii i-au respins lui Gigi Becali cererea de reducere a
pedepsei cu şase luni @ Tribunalul Bucureşti a pus sechestru pe averea lui
Nicuşor Constantinescu, cel uitat prin America @ Una rece după cea fierbinte:
Simona Halep a pierdut partida cu Ana Ivanovici, ultima din grupă @ Udrea
avertizează că se pregăteşte turismul electoral. De unde ştie? Din experienţă…
@ Şefa ICCJ face program Parlamentului: zice că nu e nevoie de amnistie şi
de graţieri. Uite-aşa… @ Suntem norocoşi: UE ne-a înapoiat 31, 4 milioane
euro din “cotizaţie” @ Ponta avertizează că de frica DNA, la Guvern nimeni
nu mai semnează nimic! @ Mircea Lucescu a refuzat propunerea Federaţiei
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de a prelua Naţionala de fotbal. A trebuit să se sacrifice tot Iordănescu, cât e el
de ocupat la Senat @ În semifinalele Turneului Campioanelor din Singapore,
Halep a învins-o pe Radwanska şi s-a calificat în finala în care va da din nou
de Serena Williams. Care s-a calificat graţie ei… @ De Ziua Armatei, la Satu
Mare, Băsescu şi Ponta au apărut pentru prima dată în ultimele luni împreună.
Nu s-au salutat şi nu şi-au vorbit @ Odată cu trecerea la ora de iarnă a venit şi
iarna – cu vijelii şi ninsori în toată ţara @ Băsescu face o declaraţie şocantă la
Satu Mare: “Nimeni n-o să mă convingă că trecerea Prutului în al doilea război
mondial a fost o greşeală!” @ Abia de duminică dimineaţă RADET a început
să furnizeze căldură în Capitală @ Radarul Pădurii funcţionează: din 534
apeluri, 172 au semnalat transporturi ilegale de lemn @ Vijelia din Capitală a
doborât 133 de copaci şi a avariat 65 maşini @ Halep n-a mai avut în finală
şansa să o prindă pe Serena Williams într-o zi proastă. Ba a prins-o chiar într-
o zi foarte bună. Odată cu finala, Simona a pierdut şi vreun milion de dolari.
Tenismena noastră a făcut progrese mari, dar nu e încă de nivelul unei câştigă-
toare de mare turneu @ BCS şi CSOP au primit avizul BEC pentru a face Exit-
Poll-uri în ziua alegerilor @ 25 octombrie 2014 devine o dată istorică: ziua cu
cel mai timpuriu strat de zăpadă în Bucureşti! @ Veste bună de la Ponta: acciza
la palincă se elimină din 2015! @ Băsescu, Udrea şi Boc au ieşit împreună la
Caru cu Bere să mai analizeze situaţia politică. Care nu e deloc roză pentru
PMP @ Meleşcanu a participat la Festivalul Ţuicii de la Vălenii de Munte. Va
avea de partea lui ţuicarii… 

Descoper i rea
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Săptămâna 44
(27 octombrie – 02 noiembrie)

@ Corlăţean ne informează cu regret că consensul pentru admiterea
noastră în Schengen nu s-a întrunit în această toamnă. Nu e o tragedie, rămâne
în continuare un obiectiv al nostru @ Obiectivul lui Ponta pentru primul tur
este să ia 37,5%. Ca la europarlamentare @ Dorin Cocoş a fost adus la DNA
cu poliţia. Procurorii n-au avut răbdare să-l aştepte să vină singur @ Minus 8
grade la Miercurea Ciuc în noaptea de la începutul săptămânii! Semne bune
iarna are... @ Dacă Tăriceanu nu intră în turul 2, Ponta are de gând să semneze
cu el un acord de guvernare. Şi să-l facă, poate, prim-ministru @ Până la urmă,
autostrada Sibiu-Piteşti a fost prinsă în Programul Operaţional 2014-2020. O
s-o facă (dacă!) cine va fi atunci la butoane @ Înalta Curte a respins cererea
ANI ca procesul de incompatibilitate al lui Johannis să se judece mai devreme.
Se va judeca după turul 2, când s-ar putea să rămânem fără… preşedinte! Ponta,
cel puţin, e convins că aşa se va întâmpla… Evident, dacă nu e el câştigătorul
@ Doamna ministru Petrescu ne încredinţează că nu există nici o intenţie cu
privire la schimbarea cotei unice de 16%. Oare de ce nu ne vine să o credem?
@ Odată cu demisia sa din Camera Deputaţilor, Viorel Hrebenciuc îşi pierde
imunitatea şi devine o pradă uşoară pentru DNA… @ Pentru Elena Udrea,
dosarul MICROSOFT nu este o surpriză. Deşi e puţin probabil să se fi aşteptat
să întâlnească pe lista celor cercetaţi un nume care i-a fost familia(l)r @ Votul
pentru ridicarea imunităţii deputatului Ion Diniţă – partenerul de afaceri necu-
rate al lui Căncescu – a fost din nou amânat din lipsă de cvorum @ Noul
vicepreşedinte al Camerei, care-i ia locul lui Hrebenciuc, este Marian Neacşu
@ Gheorghe Ştefan – Pinalty ar putea fi reţinut în Dosarul MICROSOFT –
anunţă chiar avocatul său, Dancu @ Nou record de vânzare a unei lucrări a
artistului plastic roman Adrian Ghenie: 1,4 milioane euro, la o licitaţie de la
Londra @ Ştirea serii începutului de săptămână este reţinerea pentru 24 de ore
a fostului ministru al Telecomunicaţiilor, Gabriel Sandu, inculpat în dosarul
MICROSOFT @ La fel şi Dorin Cocoş, după ce a fost audiat timp de 13 ore!
@ Dacă s-ar da premii pentru campania electorală, unul poate fi acordat de pe
acum: cea mai penibilă campanie – Monica Macovei! Ultima ispravă: a dansat
în direct la o televiziune de nişă! @ După miezul nopţii s-a anunţat şi reţinerea
lui Nicolae Dumitru – NIRO şi a lui Gheorghe Ştefan – PINALTY, tot în
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dosarul MICROSOFT  @ Cristian Zgabercea, producător general la TVR,
anunţă intrarea în emisie a TVR Moldova, de la 1 noiembrie @ Percheziţii la
CFR Călători Bucureşti şi Galaţi – sunt vizate persoane cu funcţii de conducere
@ Ministrul Cotovelea – urmaşul lui Nica, Ţicău şi Vreme, la Telecomunicaţii
– anunţă intrarea în România a două mari concerne internaţionale de IT. Aces-
tea vor crea 4500 locuri de muncă! @ Deşi rata şomajului se învârte în jurul
lui 7%, există totuşi 18.000 locuri de muncă pe care nu le vrea nimeni @ Bă-
sescu ne anunţă: Justiţia e liberă de presiuni! Înseamnă că nu va întâmpina
piedici să ancheteze dosare uitate, gen “Flota” şi “Casa din Mihăileanu…”
@ DNA descinde şi la Primăria Timişoara pe urmele unui dubios schimb de
terenuri @ Băsescu n-are linişte până n-o vede la “casa” ei pe Elena Udrea:
este important să obţină un procentaj acceptabil ca să-şi consolideze PMP-ul!
De câştigarea alegerilor nu prea mai este vorba @ Votul Comisiei Juridice a
Senatului privind imunitatea lui Şerban Mihăilescu şi Ecaterina Andronescu
se amână până după alegeri @ Cum era de aşteptat, Viorel Hrebenciuc a fost
reţinut pentru 24 de ore @ Deşi fostul soţ, cu care convieţuia când acesta opera
aranjamentele pentru mita Microsoft, a fost arestat. Elena Udrea nu a primit
calitatea de învinuit sau inculpat @ Chiar fosta ei prietenă Monica Macovei e
convinsă că în campania Elenei Udrea ar fi circulat bani din această mită
@ Un fotbalist pe nume Claudiu Răducanu, s-a afirmat în Mexic prin dare de
mită şi folosire de carduri false, fiind arestat @ Cu două luni mai devreme s-a
deschis circulaţiei cel de-al doilea pod de pe Mihai Bravu, peste Dâmboviţa
@ Deşi a trecut ceva vreme de când s-a dat bacalaureatul, şapte profesori din
Tulcea au fost reţinuţi sub acuzaţia de fraudă la examen @ Fostul procuror
Nelu Carpen, condamnat la 6 ani închisoare pentru fapte de corupţie, s-a făcut
nevăzut. Nimeni nu ştie pe unde poate să fie @ Sandu, Ştefan, Cocoş şi Du-
mitru au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Sandu, a cărui reţinere de 24
de ore expirase, a plecat de la tribunal ca să se întoarcă @ Ponta va mobilize
RAPPS-ul ca să-i găsească lui Băsescu o “casă micuţă”, nu un palat la Snagov
@ Cea mai memorabilă gafă a actualei campanii electorale va rămâne apelul
doamnei Andreea Paul de la mitingul electoral al lui Johannis unde, spre
stupoarea participanţilor, a strigat din rărunchi: “Votaţi Victor Ponta!” Probabil
că şi Ponta a fost impresionat de sinceritatea fostei consiliere a lui Boc @ Pe
lângă asta, bâlba lui Ponta cu “regele Ferdinand, primul rege al românilor”, e
un fleac! @ Patru ore l-au căutat poliţiştii prin toată Capitala pe Gabriel Sandu
care după expirarea reţinerii de 24 ore, s-a făcut nevăzut @ “Cleo”, persoana
cu care Nicu Dumitru - NIRO discuta cum să-şi doneze averea copiilor ca să
nu-i fie confiscată este Clitemnestra Volschi (Gâdea), veche colaboratoare şi
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omul care ştie toate dedesubturile afacerilor patronului de la Dragonul Roşu
@ Dimineaţa începe cu percheziţii la sediile Consiliului Judeţean şi al Spitalu-
lui Judeţean Ialomiţa. În obiectivul DNA -preşedintele Consiliului Judeţean,
Ciupercă @ Surprinzător sau nu, datele statistice arată că la 9 luni din acest an
avem excedent bugetar! 0,06 % din PIB @ Consiliul de Administraţie al RNP
Romsilva l-a reconfirmat în funcţie pe directorul general Adam Crăciunescu
@ De la 1 noiembrie vor creşte veniturile salariaţilor Poştei! Cea falită! @ Pa-
triarhia protestează împotriva articolelor răuvoitoare apărute în presă faţă de
finanţarea cultelor @ La şase luni de la arestare, judecătorul Stan Mustaţă este
eliberat şi pus sub arest la domiciliu @ Din stenogramele convorbirilor între
Cocoş şi Pescariu reiese că “Elena” era la curent cu operaţiunile financiare ale
soţului @ Victor Ponta promite din nou că îl va graţia pe Gică Popescu dacă
iese preşedinte @ Tot Ponta le promite lui Bitang şi Bellu un centru modern
de pregătire, dacă rămân la Naţională...@ De la anul, elevii vor avea în pro-
grama şcolară o oră de fotbal pe săptămână - este o ambiţie a Guvernului @
Bucurie mare la Palatul Victoria: România a urcat 2 locuri în clasamentul
Băncii Mondiale privind mediul de afaceri. Suntem tocmai pe locul 48! Până
la podium mai este drum lung @ Generalul Marcel Opriş, şeful STS, are porniri
distructive: dacă ar avea el o putere - sau o imunitate - ar distruge tot mediul
electronic al aleşilor! Să vadă cum este fără el! @ Saltelarul Gabriel Sandu,
fostul şef de la Telecomunicaţiile despre care nu avea habar ce înseamnă, se
simte în postura  “vinovatului de serviciu”, în timp ce alţii - ca Funeriu şi
Vreme - sunt protejaţi de apartenenţa la PMP @ Când nu are altă treabă (can-
didatura a ratat-o spectaculos în faţa lui Iohannis, după ce fusese ales de toată
suflarea PDL-istă! ) Predoiu se răsteşte la Ponta pe motiv că foloseşte Biserica
în campania electorală. Cine n-o foloseşte când este la putere? @ În sfârşit,
Adrian Mititelu a fost trimis în judecată pentru activităţile lui obişnuite: evazi-
une fiscală şi spălare de bani! @ Ioan Rus, ministrul Transporturilor, a donat
sânge. Bravo lui! @ Stimulat de atmosfera din jur, Vântu şi-a făcut blog şi pen-
tru că tot are timp, va începe să scrie dezvăluind realitatea din societatea şi po-
litica românească @ Aştia de la DNA nu mai au linişte! L-au umflat şi pe şeful
Direcţiei de Agricultură Mureş @ Cu toate atacurile nedrepte la adresa sa -
este doar divorţată de atâta vreme - Elena merge mai departe. Udrea nu se re-
trage din ... cursă! @ Băsescu şi-a planificat riguros programul post-preşe-
dinţie: “După alegerile din Moldova, voi face o vizită de rămas bun (de la
cine?) şi voi cere cetăţenia”. Un fel de “adio, dar rămân cu tine”? @ DNA e
peste tot: joi dimineaţă, la CNA. Percheziţii prin mai multe birouri, inclusiv al
Laurei Georgescu @ ANAF îşi dă în petec: în loc să caute evaziunea acolo
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unde ştie foarte bine că este, i-a ochit pe liber-profesionişti şi pe independenţi,
cu o metodologie de control care face din orice persoană cu iniţiativă un posibil
infractor. Instituţia nu numai că n-a supus dezbaterii publice iniţiativa, dar nici
nu vrea să asculte argumentele celor care se opun măsurii @ Din când în când
Ludovic Orban are câte un sughiţ intelectual din care lumea ar trebui să-şi
amintească că el există, deci cugetă: e hotărât să sesizeze Parchetul în cazul
unui fals în declaraţii al lui Ponta @ Senatorul Gigi Chiru PDL, a fost prins cu
mita-n sac: a cerut o şpagă de 1,5 milioane de euro ca să protejeze o companie
care instalează centrale eoliene. S-au învăţat băieţii ăştia cu milioanele @ Hopa
– unde era apărătoarea presei! Monica Macovei se opune din răsputeri legii
care pedepseşte scurgerea de informaţii din dosare penale. Păi nu presa le
scurge - ci chiar magistraţii şi procurorii. Presa e doar beneficiarul @ Gheţea
de la ARB (cel care i-a dat creditul de milioane, de la CEC, Ioanei Băsescu)
plânge pe mormântul deschis al sistemului bancar: la anul băncile vor avea
pierderi majore! Păi, asta-i viaţa: pierzi-câştigi, negustor te numeşti! @ Toate
veştile bune, acum în prag de alegeri: se acordă ajutorul de stat la motorină
pentru agricultură, iar APIA efectuează plata celei de-a doua tranşe a rentei vi-
agere aferentă anului 2013 @ Nici Livia Stanciu, şefa ICCJ, nu e de accord cu
pedepsirea jurnaliştilor care beneficiază de scurgeri din dosare. Că n-au ei sin-
guri cum să facă chestia asta @ Nemângâiată de pierderea funcţiei de şefă peste
păduri prin ieşirea PNL-ului de la guvernare, Lucia Varga nu pierde nici un
prilej să le dea peste nas foştilor aliaţi: Ponta a rămas cu promisiunea neîn-
deplinită a realizării perdelelor forestiere. Alta ar fi fost situaţia dacă...
@ NEPTUN TV vrea să se extindă şi în Capitală, cu reporteri şi bagaje @ In-
coruptibila Monica Macovei îi dă lovitura de graţie fostei sale colege din PDL:
DNA ar trebui să verifice de unde provine suma de 9 milioane de euro din de-
claraţia de avere a Elenei Udrea? Este, în acelaşi timp, un bobârnac dat susţină-
torului Elenei Udrea, care şi-a bătut joc de campania electoral a Monicăi, după
ce cu vreun an-doi în urmă o vedea numai bună de preşedintă… @ Transporta-
torii reclamă că mult trâmbiţatul sistem de returnare a accizei pe motorină e
superb, dar nu funcţionează deloc! @ Ca să vezi: 85% dintre pacienţii români
sunt mulţumiţi de serviciile din spitale. Când îi iei însă unul câte unul… @ Joi
seară Băsescu a mai trântit o rafală de mitocănii de la postul său TV preferat.
Între altele l-a “turnat pe Ponta că vrea să dea vila din Snagov pe care pusese
el ochii, unei fundaţii a Dacianei @ O altă gulgută este seriozitatea cu care
divulgă faptul că fotografiile cu Elena Udrea şi Alina Bica, la shopping în Paris,
ar fi opera unor “servicii secrete” pe care le avertizează serios să nu mai facă
aşa ceva, căci nu e frumos… Băsescu mai constată şi el ce era evident pentru
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toată lumea: că la actualele alegeri concurează cei mai slabi candidaţi. Inclusiv
favorita lui, pe care o îndeamnă să nu facă nici un aranjament pentru turul 2 şi
să-şi lase electoratul (?!) liber să aleagă @ Mare tămbălău prin toată presa pe
tema partidei de shopping de la Paris. Ei şi? S-au dus trei fete vesele să chel-
tuiască nişte bani din propriile buzunare. Fără bărbaţi… de Ziua Îndrăgostiţilor!
Ori, nu cumva, acesta e aspectul dubios? @ Cu ultimele puteri, Băsescu sare
şi în apărarea prietenului Cocoş: s-a spus minciuna că Cocoş a încasat 9 mili-
oane dolari! Dar, mare parte din sumă e blocată în Elveţia! Vezi bine, omul
mai e şi ghinionist, pe deasupra... @ Iohannis împrumută din arsenalul lui Bă-
sescu: este posibilă fraudarea alegerilor – zice el. Orice este posibil, dar im-
portant e doar ce se întâmplă @ Inclusiv o sentinţă în procesul cu ANI, care să
provoace alte alegeri anticipate.  Însă doar dacă le câştigă pe acestea neamţul.
Altminteri se soldează doar cu trecerea sa pe tuşă vreo trei ani. Inclusiv din
funcţia de primar… @ Spânzuratul vorbeşte liber despre funie: în dosarul
“Flota” nu mă aştept la altă sentinţă decât cea dată celorlalţi inculpaţi! Dar
dacă…? Atunci s-ar putea să se evapore toate privilegiile de fost preşedinte.
Inclusiv vila de la stat @ Cea mai gogonată minciună trântită în campania elec-
torală îi aparţine tot Monicăi Macovei: cică ea a înfiinţat DNA-ul! Fals!
Năstase l-a inventat (şi se numea PNA) şi tot el a fost unul dintre beneficiari.
Macovei a inventat altceva: procedeul nedemocratic de a anula dreptul CSM
de a numi şeful Parchetului Anticorupţie, în favoarea sa. S-ar putea spune că
ea l-a inventat doar pe Daniel Morar @ “Dom’ deputat, ce căutaţi în bălăriile
alea?” Deputatul PSD Mircia Muntean, fost primar al Devei, beat criţă s-a urcat
la volan şi a acroşat alte trei maşini.A fugit de la locul accidentului şi s-a ascuns
în nişte boscheţi de unde l-a scos Poliţia Locală. A negat că el ar fi fost la volan
şi a susţinut că accidentul a fost provocat de adversarii politici @ Semnal de
alarmă: în 2014 piaţa serviciilor medicale private a crescut doar cu o cifră!
@ În scandalul pozelor de la shoppingul din Paris, Alina Bica răbufneşte: “Da’
ce, am tras pe nas?”@ Iar Elena Udrea e tot mai convinsă că au filat-o serviciile
secrete ale lui...Băsescu! Au avut tupeul să o fotografieze şi acasă, noaptea, în
dormitor! Ce voiau să vadă acolo? @ Omar Hayssam a fost condamnat la 23
ani închisoare în cele trei procese în care a fost judecat. Nici nu se mai ştie
pentru ce... @ Codruţa Kovesi se teme pentru”independenţa DNA” - după cum
a declarat pentru o publicaţie franceză. Nu cumva se teme pentru scaunul său?
DNA poate să fie independentă şi fără ea, despre care se ştie cât este de inde-
pendentă faţă de Băsescu @ Ca să se vadă că de fapt proiectul de lege privind
pedepsirea beneficiarilor scurgerilor de date din dosarele penale nu a fost apro-
bat în Guvern, deşi în presă a apărut că a fost, Ponta a hotărât ca dezbaterile
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din cadrul Guvernului să fie desecretizate @ Inspecţia Judiciară din CSM s-a
sesizat în legatură cu escapada la Paris a Alinei Bica şi vrea să vadăă dacă chiar
era în concediu, cum a pretins, în zilele pe care le-a petrecut în compania Elenei
Udrea @ Dacă va deveni preşedinte, Ponta nu va schimba şefii de parchete,
aşa că Codruţa nu are de ce să fie îngrijorată. Doar dacă nu iese alt preşe-
dinte...@ Următoarea şedinţă CSAT va avea loc în noiembrie - anunţă Ponta,
care spera să o conducă chiar el @ Ioan Rus se leapadă de EADS ca de dracu’,
deşi în mandatul său au început tratativele şi aranjamentele @ Senatorul Gigi
Chiru e hotărât să colaboreze cu justiţia ca să-şi dovedească nevinovăţia. Dacă
nu, nu! @ Nelu Carpen, procurorul fugar condamnat la şase ani închisoare a
fost găsit la Londra. Acolo se găsise el să se ascundă @ UEFA a dat câte o
amendă de 32.000 euro şi nouă şi ungurilor, şi ne-a obligat să jucăm  cu irlan-
dezii cu o peluză goală @ Habar nu aveati, probabil, că asfaltangiul Costel
Caşuneanu e şi avocat! Ei bine, nu mai e! Baroul Bacău l-a scos din rândurile
sale @ Autorităţile americane au refuzat să-l extrădeze pe Nicuşor Constanti-
nescu, pentru simplul motiv că acesta este în Turcia! @ Preşedintele ANRP
propune înfiinţarea unei Direcţii de retrocedări la DNA. Bună idee! @ Dacă
iese preşedinte din prima, duminică, marţi Ponta va prezenta variantele de pre-
mier. Dragnea sau Tăriceanu? Ori Maior, ca să ne punem bine cu americanii?
@ Vântu demască pe blogul său rolul SRI de instrument al americanilor
@ Ziua alegerilor a fost una liniştită. În ţară. În afara hotarelor, românii s-au
înghesuit după-amiaza la centrele de vot unde s-au format cozi şi au izbucnit
scandaluri @ Biroul Electoral Central n-a permis prelungirea orarului, pentru
că nici legea nu o permite. A fost un bun prilej pentru Băsescu să se bage în
seamă şi să ceară demisia lui Corlăţean şi Stanoevici @ Exit poll-urile au venit
seara cu aproximativ aceleaşi date: Ponta – 41,5%, Iohannis cu 31,20% şi
Tăriceanu cu 5,30 pe podium. Poziţia a treia a fost reclamată şi de Elena Udrea,
cu 5,1%. Sub ea, Monica Macovei cu 4,5%. Au urmat Kelemen Hunor, cu
3,5%, Dan Diaconescu cu 3,3% şi CV Tudor cu 2,9%. Meleşcanu s-a situat în
fruntea plutonului “zecimalilor” cu 1% @ Seara au avut loc proteste în faţa
Ministerului de Externe @ În alocuţiunea sa de după scrutin Ponta a anunţat
că în ultima săptămână vor avea loc patru dezbateri televizate la canalele de
ştiri. TVR este boicotată în continuare de premier.
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Săptămâna 45
(03 – 09 noiembrie)

@ Primul tur de scrutin a fost dominat de iregularităţile din diaspora.
Incidente s-au produs la Londra şi la Paris, unde românii care doreau să voteze
au stat la cozi lungi sau n-au mai apucat să voteze. De vină par să fi fost for-
malităţile complicate la care erau supuşi votanţii, dar şi numărul insuficient de
centre de votare, care n-au făcut faţă afluxului de votanţi @ Ponta s-a dus la
Ministerul de Externe (unde duminică seară au fost manifestaţii de protest) să
discute cu Corlăţean ce e de făcut pentru turul 2. Ambasadorii şi consilierii din
principalele centre ale diasporei au fost chemaţi în ţară pentru un ultim instruc-
taj. Concluzia: Corlăţean va răspunde “cu capul” dacă incidentele se vor repeta
peste două săptămâni @ Numărătoarea voturilor nu a modificat ierarhia reieşită
din exit-poll. Diferenţa dintre Ponta şi Johannis rămâne de 10 procente, iar
Elena Udrea nu reuşeşte să urce pe podium din cauza lui Tăriceanu @ Cristian
Preda nu pierde ocazia să ceară demisia neîntârziată a Elenei Udrea care a com-
promis partidul cu rezultatul său modest. Înţelegem că Cristian Diaconescu
s-ar fi descurcat mai bine @ Guşă deplânge faptul că prin condamnarea lui
Maricel Păcuraru, postul Realitatea TV rămâne fără finanţare. Iar asta va dura
patru ani, cât fostul patron va împărţi celula cu Mihai Toader, fostul şef al
Poştei, care şi-a “asigurat” angajaţii prin Maricel cu 4 milioane de euro

Campanie�electorală
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@ Maria Băsescu a dat un comunicat în care neagă zvonurile din presă referi-
toare la un posibil divorţ de soţul său. Este a doua oară când “prima doamnă”
recurge la un astfel de gest. Prima dată, în 2007, când a negat că acelaşi soţ
şi-ar fi maltratat fetele – cum se vehicula prin aceeaşi presă @ Dragnea con-
firmă şi el că viitorul premier – în cazul în care nu va mai fi Ponta – nu este
obligatoriu să fie de la PSD. Ideea corespunde profilului lui Tăriceanu şi Maior
@ Harta votului din primul tur îl indică învingător pe Iohannis doar în Tran-
silvania şi în Banat, în restul ţării fiind preferat Ponta @ În vizită la Bruxelles,
ministrul Teodorovici a avut o întâlnire cu comisarul Corina Creţu, căreia i-a
făcut cadou un brâu popular (?!) în semn de mulţumire că aceasta a obţinut de
la Comisie ca plata celor care lucrează pe fonduri europene să se facă integral
de la Bruxelles @ Preşedintele nu stă degeaba: a semnat un decret privind în-
fiinţarea ambasadei României în Estonia @ Prima “victimă” a scrutinului de
duminică este candidatul Zsolt Szilagy care a demisionat de la conducerea Par-
tidului Popular al Maghiarilor din Transilvania, din cauza scorului derizoriu
obţinut @ Un dosar de evaziune fiscala de 180 milioane de euro în portul
Constanţa a condus la arestarea a 30 de persoane @ Nu numai că nu-i trece
prin cap să demisioneze, dar Elena Udrea e şi cu coada pe sus: nu negociem
nimic pentru turul 2! – zice ea, de parcă ar avea ce negocia @ Dealtfel, nici
Iohannis nu are de gând aşa ceva. Deşi el ar avea ce @ Bellu şi Bitang au fost
întorşi la Naţionala de gimnastică, anunţă preşedintele Federaţiei, Stoica
@ Merkel îl plesneşte  pe Cameron: libera circulaţie în interiorul Uniunii Eu-
ropene nu este negociabila – spune Doamna de Fier a Germaniei, ca să înţe-
leagă şi cel abia scăpat cu faţa curată din referendumul scoţian @ Traian
Băsescu a împlinit 63 de ani. Zece dintre aceştia a stat pe capul noastru
@ N-au fost manifestări publice pe această temă @ Ponta i-ar face cadou o
scurtare de mandat, în aşa fel încât să nu mai primească pensia specială
@ Doar 7 contestaţii la Curtea Constituţională după turul 1 al alegerilor prezi-
denţiale @ Cristian Preda, ameninţat de Elena Udrea cu excluderea din PMP,
constată cu amărăciune: “luciditatea şi libertatea au un preţ! Îl plătesc”
@ Iohannis vrea şi el o dezbatere televizată cu Ponta, dar într-un “mediu non-
partizan”. Nici una dintre cele patru televiziuni de ştiri la care ar vrea Ponta să
meargă nu corespunde acestui criteriu @ Dragnea are o nemulţumire: că s-au
cumpărat voturi în Regie! De fapt, că le-au cumpărat alţii @ Joseph Daul, li-
derul popularilor europeni, somează partidele membre să-l sprijine pe Iohannis.
Nu-i pace sub măslinii dreptei… @ Visul lui Ponta este să nu mai primim or-
dine din afara ţării. Să nu ne mai cheme vreun Barroso şi să ne dea câte o listă
cu 11 puncte de îndeplinit… @ Mesajul pe care Ponta i-l transmite lui Băsescu
de ziua lui e unul optimist: să se bucure şi el că România are, în sfârşit, un

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��09.03.2015��12:32��Page�212



şaptezile / 213

preşedinte! @ Se încheagă alianţa de sprijinire a lui Ponta pe bucăţi: UNPR-
ul lui Oprea s-a unit cu PRM-ul lui Vadim. Asta ca să nu zică cineva că Tri-
bunalul pactizează direct cu odioasa putere… @ Conservatorul Ion Diniţă, cel
pe care procurorii abia aşteaptă să-l înhaţe în dosarul lui Căncescu, are alte
griji: autostrada Braşov-Comarnic! Să se facă mai repede. Până iese el din
puşcărie… @ Rezultatul final, comunicat de BEC: Ponta – 40,44%; Iohannis
– 30,37% @ PLR – partidul lui Tăriceanu, a votat cu entuziasm intrarea la gu-
vernare. Îi aşteaptă cinci posturi de miniştri şi secretari de stat – başca funcţia
de premier, pentru Călin. Este afacerea (politică) a secolului @ Dar, fără
Tăriceanu, nu s-ar putea reface USL-ul, alianţa aceea de stânga-dreapta care a
câştigat alegerile @ În a treia zi după scripturi şi-a cerut şi Corlăţean scuze
pentru ce s-a întâmplat (ruşinos) pe la ambasade @ Meleşcanu îl susţine pe
Ponta din toate puterile sale de 1%! Drept mulţumire, primeşte funcţia de con-
sultant al viitorului preşedinte, pe probleme de securitate (nomina odiosa!)
@ Şi pe Ponta şi pe Johannis i-a durut în pix de invitaţia politicoasă a TVR la
o confruntare în studiourile postului public @ Noul purtător de cuvânt al Băncii
Naţionale este fostul purtător de cuvânt al lui Ungureanu, când a venit de la
SIE la Victoria. Nu cu mâna goală, ci cu Dan Suciu @ Cu cât ne merge mai
bine, cu atât coborâm în topul prosperităţii. Cu cinci poziţii, pe locul 60. Sub
Ungaria şi Bulgaria @ Conform statisticilor Uniunii Europene, în 2015 rata
de creştere a PIB va fi de 2,4%, inflaţia va ajunge la 2,1%, iar şomajul la 6,9%
@  Blândul deputat liberal Mihăiţă Calimente a fost dat afară din studioul
ANTENEI 3 de către realizatorul Răzvan Dumitrescu!!! @ În semn de mulţu-
mire pentru promisiunea de a fi făcut premier, Tăriceanu a acceptat să apară
pe bannerele electorale alături de Victor Ponta: mereu aproape! @ 10 milioane
de euro pe lună l-ar fi costat pe Gigi Becali cazarea la închisoare! Cel puţin
asta a reieşit din calculul făcut de un jurnal sportiv: cu 250 de milioane a scăzut
averea lui Gigi de când e la mititica @ Nici Giovani nu o duce mai bine: a fost
condamnat să-i plătească despăgubiri de 1 milion unui neamţ pe care l-a acuzat
că a fost SS-ist şi a omorât evrei, deşi acesta avea doar doi ani la sfârşitul
războiului! @ Volkan Bozkir, fost ambasador al Turciei la Bucureşti, acum
ministru pentru Afacerile Europene, avertizează UE că acordul vamal cu
aceasta ar putea fi îngheţat! @ Biroul de presă al Guvernului a explicat cum e
cu controlul Corpului de Control la primăria din Sibiu pe subiectul retro-
cedărilor: e o pură coincidenţă! Cu ce? @ Cică salariul mediu nominal brut a
crescut la 2.349 lei. Oare cum arată salariatul ăsta, să-l ştim şi noi? @ Mugur
Isărescu a prezentat raportul trimestrial asupra inflaţiei. El zice că e de bine…
@ Mazăre salută Victoria repurtată de DNA asupra unui om bolnav de cancer
– Nicuşor Constantinescu @ Andreea Paul o întoarce ca la Ploieşti: după ce la
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un miting acelist a strigat din toţi rărunchii “Votaţi Victor Ponta”, acuma zice:
“Ponta ne prosteşte, nu ne uneşte!” Când să o crezi? @ Ponta continuă seria
mărturisirilor jenante pentru un preşedinte PSD: după ce a recunoscut că la
alegerile interne nu l-a votat pe Geoană, acum ne spune şi că în 1990 l-a votat
pe Raţiu! @ Prinzând curaj pe măsură ce Băsescu se apropie de potou,
procurorul general Tiberiu Niţu dă de înţeles că redeschiderea dosarului “Flota”
trebuia avută în vedere @ Nicuşor Constantinescu a ajuns în ţară. DNA  trimis
la aeroport o delegaţie care să-l întâmpine cu… pâine şi sare! @ Dacă facem
socoteala înţelegerilor dintre candidaţi după primul tur ar însemna că în al
doilea, Ponta va avea 53,98%, iar Johannis 40,01! Asta e aritmetica. “Algebra”
electorală dă, deobicei, alte rezultate @ Înţelept, Isărescu recunoaşte că “bătălia
asta cu corupţia are rostul ei!” Păi, sigur că are: albeşte bani negri! @ Deşi nu
va fi treaba lui, Ponta crede că datele INS îi permit să se angajeze că viitorul
guvern nu va mări impozitele anul viitor @ Viorel Hrebenciuc rămâne în arest.
Alături de fiu… @ Fostul şef al SRI, Georgescu, crede că acţiunile DNA sunt
rezultatul unor influenţe externe. Nu se ştie exact de unde… @ Iohannis ar re-
nunţa şi la imunitate, numai să câştige preşedinţia @ Pentru Dragnea este o
mare satisfacţie să constate că Teleormanul său a devenit o atracţie turistică.
În special pentru votanţii voiajori lui Johannis! @ O veste bună şi una rea ne
dă oracolul de la Drăgăşani: Isărescu e convins că la anul preţurile la alcool şi
tutun vor scădea, dar că va creşte cel al benzinei! @ Cică salariul mediu nomi-
nal brut a crescut la 2.349 lei. Oare cum arată salariatul ăsta, să-l ştim şi noi?
@ Mugur Isărescu a prezentat raportul trimestrial asupra inflaţiei. El zice că e
de bine… @ Mazăre salută Victoria repurtată de DNA asupra unui om bolnav
de cancer – Nicuşor Constantinescu @ Andreea Paul o întoarce ca la Ploieşti:
după ce la un miting acelist a strigat din toţi rărunchii “Votaţi Victor Ponta”,
acuma zice: “Ponta ne prosteşte, nu ne uneşte!” Când să o crezi? @ Ponta con-
tinuă seria mărturisirilor jenante pentru un preşedinte PSD: după ce a recunos-
cut că la alegerile interne nu l-a votat pe Geoană, acum ne spune şi că în 1990
l-a votat pe Raţiu! @ Prinzând curaj pe măsură ce Băsescu se apropie de potou,
procurorul general Tiberiu Niţu dă de înţeles că redeschiderea dosarului “Flota”
trebuie avută în vedere @ Nicuşor Constantinescu a ajuns în ţară. DNA  a trimis
la aeroport o delegaţie care să-l întâmpine cu… pâine şi sare! Un sondaj CSCI
îl dă învingător pe Ponta cu 55-46% @ Un comunicat al BEC în care se spune
că nimic nu oprea mărirea numărului de centre de vot din străinătate îl pune
pe jar pe Băsescu, care ia notă de “dezinformarea” Ministerului de Externe,
cerând cu hotărâre demisia lui Corlăţean @ Preocupat de soarta ţării, chiar
dacă-şi isprăveşte mandatul, Băsescu face o propunere surprinzătoare: pune la
dispoziţie Cotrocenii şi logistica sa pentru organizarea confruntării dintre can-
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didaţi! Demni, aceştia refuză! @ Fără nici o legătură cu campania electorală,
Ponta a dat o fugă în Kosssovo, unde s-a întâlnit cu militarii români aflaţi în
misiune. Alegători, şi ei… @ Ca un adevărat ministru de Finanţe, Ioana
Petrescu nu e interesată de unde vin banii la Buget, numai să vină. Chiar şi din
taxarea prostituţiei! @ Juvenilul ministru al Sănătăţii, Bănicioiu, se mândreşte
cu faptul că în ultimele patru luni au fost deblocate 4000 de posturi în spitale.
“Deblocat” nu înseamnă, însă, şi “ocupat”… @ ANPC dă înapoi: afişarea
comisioanelor în sumă fixă la bancomate se amână. Pe termen nedefinit!
@ Dragnea se face că nu înţelege de ce a cerut Băsescu demisia lui Corlăţean:
votul în diaspora se va desfăşura în condiţii normale – crede el. 

Săptămâna 46
(10 – 16 noiembrie)

@ Fenomenul cel mai prezent în aceste zile este ceaţa. Pe şosele şi în
politică @ INS ne informează că în septembrie am importat mai mult decât
am exportat: e reţetă sigură a îndatorării… @ Tot în septembrie s-au născut
însă mai mulţi copii: cu 70 mai mulţi decât în august @ Săptămâna începe cu
o “bombă”: prins cu “ocaua mică” a numărării (că nu se pot înmulţi centrele
de vot din diaspora din cauza legii) prin comunicatul BEC, ministrul Corlăţean
a ales să demisioneze, mai ales că fusese ţinta protestelor din ultima săptămână.

Tact ica�DNA
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Probabil că şi-a dat seama că lucrurile se vor repeta în turul 2 @ Demisia a
căzut mănuşă pentru Ponta, dar mai ales Meleşcanu – care n-a mai trebuit să
aştepte ca să fie numit consilier prezidenţial. Ponta l-a propus ca ministru de
Externe (a mai fost în perioada 1992-1996), iar Băsescu l-a acceptat, deşi nu
cu inima uşoară… @ Invitaţia relansată de către Stelian Tănase celor doi fi-
nalişti de a se confrunta la TVR nu i-a impresionat pe Ponta şi pe Iohannis.
Fiecare îşi vede de treaba lui şi îl acuză pe celălalt că nu vrea… @ DNA a
cerut avizul preşedintelui ca să înceapă urmărirea penală a fostului ministru
Cristian David, acuzat de a fi primit o mită de jumătate de milion de euro
@ Ultima idee de confruntare aparţine ACL-iştilor, care propun Parlamentul
ca loc de desfăşurare @ Uioreanu, şeful CJ Cluj a scăpat din arest, dar a fost
plasat sub control judiciar la domiciliu @ Conştiinţa vie (şi gravidă pe dea-
supra) a PSD-ului, Gabriela Firea – Vrânceanu – Pandele descoperă… Ameri-
ca: toţi marii lideri ai lumii participă la dezbateri la posturile de televiziune!
@ Tăriceanu dă de veste că protocolul pentru noul USL va fi semnat chiar săp-
tămâna aceasta! Cât e caldă campania electorală @ Ca să fie sigur că îndem-
nurile sale de sprijinire a lui Iohannis de către toată suflarea Dreptei sunt
ascultate, Joseph Daul, preşedintele PPE vine în România unde discută cu toţi
reprezentanţii partidelor afiliate la popularii europeni. Cu prilejul ăsta îi face
şi o scurtă campanie electorală lui Johannis @ Acesta răspunde acuzaţiilor de
trafic de copii susţinând că procedurile de adopţie au fost legale şi că va dovedi
că aceşti copii sunt bine sănătoşi@ Ponta s-a achitat şi de susţinerea lui Dan
Diaconescu numind-o pe Simona Man, preşedinte PPDD, la conducerea
Autorităţii pentru Turism @ Absolut pe neaşteptate, Ponta şi Johannis s-au
trezit faţă în faţă într-un studio de televiziune. Nu se ştie însă dacă e doar prima
sau doar singura confruntare. Oricum, ambii au evoluat în stilul cunoscut:
Iohannis – molcom şi aşezat, Ponta – săltăreţ şi acid @ Meleşcanu îşi ia noua
funcţie în serios şi discută cu reprezentanţii BEC despre alegerile din diaspora
@ Ca să dovedească faptul că este echidistant, Oprescu vrea să dezvolte oraşul
şi către partea de sud a sa @ Plin de grijă faţă de nevoia studenţilor de a vota,
Ministerul Educaţiei le crează condiţii ca să nu se mai înghesuie pe la centrele
din Bucureşti şi le dă liber vineri şi luni, ca să voteze pe la casele lor. Dacă
mai au chef @ Sondajul CURS Avangarde îl dă câştigător pe Ponta cu 54 - 46
@ Râde ciob de oală spartă: cel mai penibil ministru al Finanţelor, Ialomiţianu,
o ia la “mişto” pe urmaşa sa din prezent, persiflând-o că nu se pricepe decât la
usturoi şi la impozitat curve… @ Om al legii, Zgonea cântă în struna alegerilor:
nu putem modifica regulile şi să înfiinţăm noi centre de vot! @ Decizie im-
portantă a CJUE: cetăţenii Uniunii inactivi (economic) pot fi excluşi de la
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anumite prestaţii sociale. Adică cei care emigrează pentru a beneficia de ajutor
social @ Dezastru pentru candidaţi: Pavelescu anunţă că ţărăniştii nu vor
susţine pe niciunul dintre cei intraţi în turul 2. Le-a ajuns susţinerea din primul
tur @ Meleşcanu şi Corlăţean, ca doi buni negustori, au semnat actul de
predare-primire a Externelor @ Iohannis e cam fricos: consideră găinile arun-
cate în curtea PNL  o ameninţare directă – cu moartea! @ Croitoru (BNR), cu
ochiul său versat, crede că o ţintă de inflaţie de 3% i se potriveşte României ca
un costum de comandă! @ Lovitură în plex: Johannis îi cere lui Ponta să demi-
sioneze! De ce? Pentru că nu este capabil să facă faţă acestui post. Cel de pre-
mier! Păi, de-aia şi candidează la preşedinţie! @ Bănicioiu deschide, rând pe
rând, spitalele închise de Cseke. După ce le termină, ce mai face? @ 52 de imi-
granţi din Irak au fost descoperiţi într-un TIR încărcat cu căpăţâni! De varză!
@ I-a venit rândul şi lui Mitică Dragomir: a fost trimis în judecată pentru in-
fracţiuni economice. Cele cu drepturile pentru televizarea meciurilor din Ligă
@ DNA face sau nu politică? Atunci de ce l-a chemat la audieri pe şeful PNL
Prahova, Mircea Roşca? Şi de ce vrea să-l şi aresteze @ ROMSILVA a demarat
acţiunea de plantare a perdelelor de protecţie de pe Autostrada A1. Ca să-i facă
în ciudă doamnei Varga, fosta şefă liberală de la Păduri, care trăgea sforile să
dea banii de perdele la Consiliile Judeţene. Ştie dânsa care… @ Joseph Daul
a anunţat că PPE îl susţine pe Iohannis. Din păcate, nu poate să şi voteze
@ Madam Pandele s-a prins la şmecherie: liberalii şi-au aruncat singuri găinile
moarte în curte! @ Spre surprinderea generală, a avut loc şi cea de-a doua con-
fruntare televizată, tot la un post „ne-partizan” – vorba lui Iohannis. Dar unul
mai puţin ofensiv (la adresa unuia dintre participanţi) decât primul – B1TV
@ Dezbaterea a fost scolastică, plicticoasă, fără momente de tensiune şi a reve-
lat aceleaşi diferenţe de stil dintre candidaţi: regăţeanul (olteanul) şi ardeleanul!
@ 70% dintre subiecţii unui sondaj telefonic CSCI l-au considerat pe Ponta
câştigătorul primei runde de dezbateri @ Stanoevici, ministrul acela pentru
românii care nu sunt în România, s-a dus până în Anglia să-i vadă cum se
pregătesc de vot @ Deşi în insolvenţă, Hidroelectrica a înregistrat cel mai mare
profit lunar de la înfiinţarea companiei: au ajutat-o Cel de Sus şi Sf Ilie!
@ Cotovelea (cum, nu ştiţi cine e?) a anunţat triumfător că din 2015 elevii din
clasa a treia vor învăţa pe tablete! Nu vă speriaţi, n-a fost schimbat (încă)
Pricopie. Este ministrul Telecomunicaţiilor, care anunţă un viitor “tun” de
achiziţii publice… @ Funar cere BEC să suplimenteze cu 3000 numărul secţi-
ilor de votare din străinătate. De ce doar cu 3000? De ce nu una pentru fiecare,
democratic? @ Reţeaua de farmacii CATENA deţine recordul la cumpărături
de medicamente: un român din patru cumpără de la farmacia… inimii!
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@ Uioreanu, şeful liberal arestat al CJ Cluj, a fost lăsat la vatră: plasat adică
în arest la domiciliu @ Dragnea, echidistant cum îl ştim, a văzut că din disputa
celor doi candidaţi a câştigat… al treilea: votantul român! @ După prima dez-
batere, Johannis a simţit nevoia să-şi explice prestaţia: sunt un om al regulilor
şi al bunului simţ! Perfect valabil profilul pentru unul care vrea să stea acasă
şi să-şi vadă de treburile lui. La Cotroceni sunt alte reguli… @ Şeful PSD
Moldova, un oarecare Victor Alexeev, se bagă şi el în vorbă şi zice că Johannis
ar avea simpatii naziste. E o prostie, dar una care poate avea efecte… @ “Mo-
deratorul” Rareş Bogdan recunoaşte cu seninătate că “i-a ridicat mingi” la fileu
lui Johannis. Din păcate, acesta le-a ratat… @ Deşi toată lumea se aştepta să
renunţe, “pacientul neamţ” a decis să meargă şi la B1TV, în ciuda reco-
mandărilor staff-ului său. Care staff… @ Geopoliticianul Guşă, paznic al pu-
rităţii ideologice, l-a prins pe Cristoiu cu deviaţionismul în sac: a deviat
puternic în opiniile sale spre echipa PSD, zice el, subliminând că, vorba lui
nenea Iancu, deviaţie să fie, dar în direcţia în care vrem noi! @ Ponta îşi face
planuri pentru “luna de miere”: prima călătorie după câştigarea alegerilor o va
face la Chişinău! Unde s-ar putea să dea nas în nas cu Băsescu, care a zis că se
duce să ceară azil. Pardon, cetăţenie @ Dragnea a făcut dezvăluiri din culisele
primei dezbateri, care se referă la o presupusă situaţie tensionată din PNL, ce
l-a făcut pe Johannis să accepte dezbaterile @ Ca un veritabil antrenor al
“Naţionalei”, Ponta vrea să facă schimbări în “echipă”: să îl înlocuiască pe
Gică Popescu cu Băsescu. Pe acelaşi post… @ Curtea Constituţională a decis
că obligaţia părinţilor de a face cerere pentru ca copiii să nu participe la orele
de religie este taman pe dos decât ar trebui @ Ioan Mircea Paşcu a fost ales
vicepreşedinte al Parlamentului European, în locul Corinei Creţu @ Procesul
dintre Primăria Capitalei şi Costică Costanda, cel cu parcul Bordei, se va
rejudeca. Iniţial, instanţa stabilise ca acesta să primească despăgubiri de 150
milioane euro (!?) pentru că n-a fost lăsat să construiască cum vroia el în parc!
@ O observaţie care ar putea să devină iniţiativă legislativă: să se interzică
candidatura la preşedinţie celor care nu au fost niciodată la Cernăuţi şi Chişinău
– Lavinia Şandru dixit! @ Deşi a fost mai echilibrată, confruntarea de la B1TV
dintre Ponta şi Johannis i-a dat câştig tot pesedistului. Un sondaj CSCI relevă
că 58% dintre respondenţi au considerat că Ponta a dominat întâlnirea @ În
absenţa lui Ponta i-a revenit lui Tăriceanu misiunea să inaugureze noul pod ru-
tier de la Agigea pe care însă l-a confundat cu cel vechi, insistând în eroare
până când ziariştiii l-au arătat, în zare, şi pe cel vechi @ Ministerul Culturii a
mai dat un milion de lei pentru revistele şi publicaţiile culturale. Trăiască
alegerile! @ Johannis l-a înghesuit pe Ponta somându-l să convoace parlamen-
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tul vineri ca să scoată definitiv de pe ordinea de zi graţierea şi amnistia
@ Curtea Constituţională îi mai dă încă odată satisfacţie preşedintelui Băsescu:
suspendarea urmăririi penale a preşedintelui în exerciţiu din motive de imuni-
tate este constituţională! Madam Firea rămâne cu buza umflată @ Senzaţia
tabloidă a zilei: Andreea Tonciu şi-a expus pentru public noul nas. Operaţia a
fost făcută în Turcia! Acolo unde, pe vremuri, se tăiau capete, nu nasuri
@ Iohannis a considerat că a fost suficientă prezenţa sa la dezbaterile de la
posturile TV “nepartizane”, Realitatea şi B1TV, şi i-a lăsat baltă pe cei de la
Antena 3, unde Ponta dezbate de unul singur. La fel ca şi Johannis la Digi 24
@ Dacă a scăpat de grija alegerilor şi i-a dat lui Johannis programul său în 11
puncte, Monica Macovei este preocupată acum să rupă Moldova definitiv de
comunism. Poate şi de gazul rusesc @ Ce ţi-e şi cu statistica asta: la fiecare 8
minute un român suferă un traumatism cranio-cerebral. Adică îşi sparge capul!
@ Dacă tot s-a vorbit de el, senatorul liberal Akos Mora s-a autosuspendat din
PNL. Dar nu şi din Senat. De acolo ia bani. Pe când la partid dă! @ Legea am-
nistiei şi graţierii nu se discută vineri, cum vrea Iohannis, ci marţi, când nu mai
contează… @ USL-ul se reface şi el, după acelaşi gen de calendar: Dragnea
zice că USL se reface, ori înainte de alegeri, ori de luni încolo @ INS îl con-
trazice pe premier: cifra anunţată de acesta pentru creşterea economică nu este
cea corectă @ Angela Merkel i-a trimis lui Iohannis o scrisoare de susţinere.
Premierul Italian, Renzi vine însă personal la Bucureşti ca să-l susţină pe Ponta
@ Deputatul PNL Mircea Roşca este nerăbdător să ajungă în celulă: a cerut
conducerii Camerei Deputaţilor să urgenteze procedurile privind cererea de
arestare a sa @ Ştia (sau bănuia?) ceva Ponta în legătură cu recesiunea… După
ce a analizat mai bine datele şi după ce le-a “ponderat”, INS-ul ne-a anunţat:
în al treilea trimestru (cel cu pomenile…) economia a crescut cu 1,9% faţă de
trimestrul 2 şi cu 2,8% pe primele 9 luni! Deci n-ar fi vorba nici măcar de o
recesiune tehnică @ Nicuşor Constantinescu, şeful CJ Constanţa, a fost trimis
în judecată – de Ziua Dobrogenilor – şi într-un alt dosar – pentru nişte plăţi
nelegale @ Ponta zice că nu schimbă cota unică pentru motivul că preşedintele
nu face asemenea schimbări. Dacă o va face viitorul guvern, e treaba lui!
@ Totuşi, în octombrie, România a avut cea mai mare rată a inflaţiei din toată
Europa, paralel cu cea mai mare creştere economică din trimestrul 3 @ Traian
Băsescu are şi un nepot! De la Ioana! Nici pe ăsta nu-l cheamă Băsescu?
@ Reacţia lui Iohannis la anunţul INS: e ca pe vremea lui Ceauşescu! Românii
nu se aleg cu nimic din creşterea asta! Şi nici… nemţii! @ O constatare tardivă:
decât să fiu mârlan, mai bine pierd! (Johannis) @ Doroftei s-a lăsat înduplecat
şi nu mai demisionează de la Federaţia de Box @ Zgonea anunţă “respingerea”
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prin vot în Parlament a Legii Amnistiei şi Graţierii. Este cel puţin neobişnuit
să se anticipeze rezultatul unui vot democratic! @ Antonescu constată că a fost
cea mai slabă campanie electorală. Cu totul altfel ar fi stat lucrurile dacă ar fi
candidat el. N-a fost să fie… @ Iohannis îl defineşte din punct de vedere fiscal
pe Tăriceanu: “E un fel de PFA politic!” @ Chiar dacă se fac unele simulări
prin minister, Ioana Petrescu nu e de acord cu eliminarea cotei unice… Nici
măcar pentru prestaţiile sexuale…@Pe ultimii metri ai campaniei electorale
s-a semnat - în cadru festiv - protocolul de (re)formare a USL. USL 2 - zic
unii, care nu sunt convinşi că Tăriceanu reprezintă liberalismul, deşi de când
ACL-ul este popular, nu-l mai reprezintă nimeni @ Tot pe ultimii metri ai cam-
paniei Băsescu mai aplică o “copită” în stilul său tradiţional, denunţând “min-
ciuna” că nu s-ar fi putut înfiinţa noi secţii de votare în străinătate, venind cu
o droaie de texte de lege interpretate subtil @ “Speranţa mea a fost deşartă!” -
mai varsă el o lacrimă, referindu-se la Meleşcanu, care l-a păcălit a doua
oară...@ Nu putea Băsescu să nu dea şi nişte replici personale. Despre casă:
“Nu stau cu căciula în mână la un plagiator!”. Adică dacă nu vrea să-mi dea ce
vreau eu, o să mă mulţumesc cu ce-o pica...@ Şi surpriza zilei: după cuvântare,
va pune pe Facebook un filmuleţ din care se va vedea că Ponta e un pisicuţ...
@ “Îi chem pe băsişti să vină duminică la vot şi să dea o lecţie!” - îi face Bă-
sescu campanie echidistantă lui Iohannis @ Antonescu îi răspunde mitocăneşte
lui Ponta, care tocmai afirmase că nu ar fi candidat în nici un caz împotriva
lui: dacă Ponta câştigă alegerile, vom avea un preşedinte prefăcut, mincinos şi
slab! @ Ca o Ioana D’Arc, Monica Macovei flutură stindardul ultimei speranţe:
“Duminică avem de ales între libertate sau dictatură, între bunăstare sau sără-
cie.” Nu dă mai multe lămuriri @ Fostul premier francez, Fillon, ne transmite
un mesaj de “fraternitate”: trebuie să evităm aderarea la Schengen a României
@ Meleşcanu a plecat prin Europa să vadă cum se pregătesc secţiile din dias-
pora de vot @ Ca să evite situaţiile din urmă cu două săptămâni, românii din
diaspora s-au aşezat la cozi încă dinainte de deschiderea centrelor. Unii şi-au
luat cu ei şi periuţele de dinţi @ Dragnea a votat… româneşte! Cum adică?
@ Antonescu a luat presa prin surprindere, sculându-se cu o oră mai devreme
ca să voteze @ Băsescu n-a pierdut prilejul de a lansa un nou “apel către
băsişti” ca să voteze… împotrivă! Adică împotriva lui Ponta @ Aflat pe la
Paris unde înghesuiala era mare, Meleşcanu le-a sugerat celor aflaţi la coadă
să dea o fugă la Nancy, la doar vreo 350 km distanţă @ Şi ca să nu ia locul
unui român care aştepta, s-a întors să voteze în ţară, mirându-se de ce mulţi
politicieni – precum doamna Udrea – s-a dus în excursie la Paris ca să voteze
acolo, când puteau să o facă în ţară @ Mişcat de cheful de vot al celor din
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diasporă – băsişti sau nebăsişti – Băsescu a somat Guvernul ca să dea o Ordo-
nanţă de Urgenţă pentru a prelungi votul până la ora 24 @ Studenţii se pare că
au profitat de cele două zile libere şi nu s-au mai înghesuit la secţiile din
Grăzăveşti @ Ion Iliescu vede în acest vot o şansă de întinerire a structurilor
politice @ Substanţială creştere a numărului românilor din diasporă care au
dorit să voteze @ La Paris, votanţii par să-l regrete pe Baconschi, pe vremea
căruia se vota într-un ritm de unu la la 9 secunde @ Meleşcanu se spală pe
mâini: am trimis propunerea de prelungire a votului la BEC, care a respins-o!
@ Statisticile arată că, în mod cert, în turul 2 s-au prezentat mai mulţi oameni
la vot @ Recordul îl deţine Capitala, unde la ora 19 votaseră 60,25% dintre
cei înscrişi pe liste @ Cele mai lungi cozi se înregistrează la Londra @ Băsescu
are tupeu să vorbească despre posibilitatea instalării unui regim discreţionar!!!
Ce să vezi! @ Spre seară, situaţia a început să devină tot mai tensionată în am-
bele tabere @ Exit-poll-urile dădeau – se pare – un scor extrem de strâns @ În
diaspora au votat cu 120.000 mai mulţi români decât în primul tur @ Prezenţa
la vot este mai bună decât cea mai bună anterioară – cea din 1996 @ Exit-poll-
urile n-au mai fost la fel de asemănătoare ca în primul tur. Unele au dat 2 pro-
cente în favoarea lui Johannis, iar altele 0,5 procente în favoarea lui Ponta.
Balanţa pare însă să încline tot mai mult spre reprezentantul ACL! @ Nimeni
nu-şi asumă Victoria la ora 21. Nici unul dintre candidaţi nu a dorit să rişte
postura unui Geoană…. @ Cu fiecare numărătoare parţială diferenţa creşte. În
favoarea noului preşedinte: Klaus Johannis! @ Punct final: Ponta îi telefonează
ca să-l felicite! 
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Săptămâna 47
(17 – 23 noiembrie)

@ România are preşedinte: al patrulea, şi primul al cărui nume nu se
termină în… escu! (Deşi Iohannis ar putea fi tradus ca...Ionescu) @ Succesul
lui Johannis a fost pe cât de neaşteptat, pe atât de categoric: candidatul ACL a
refăcut decalajul de zece procente din primul tur, punând în finală alte zece
procente între el şi contracandidat @ Rezultatul corect a venit cu vreo două
ore după închiderea urnelor când, resemnat, Ponta i-a telefonat lui Iohannis ca
să-l felicite @ Câştigătorul a primit rezultatul cu multă temperanţă. S-a abţinut
de la orice efuziuni şi s-a dus acasă, la Sibiu, să-şi încarce bateriile @ Rezul-
tatul a fost determinat nu doar de votul masiv din diaspora, dar şi de răsturnarea
situaţiei din judeţe considerate ca fiind tradiţional de stânga. Ponta a pierdut
în turul 2 judeţele Suceava şi Iaşi, Constanţa şi Tulcea, Prahova şi Caraş Seve-
rin @ Din punctul de vedere al percepţiei internaţionale, aceste alegeri ar putea
fi comparate cu un “13-15 iunie” @ Marea performanţă a lui Johannis a fost
de a câştiga, între tururi, nu mai puţin de 3 milioane de voturi. Este cea mai
substanţială răsturnare de scor din toate prezidenţialele de până acum @ Şi
pentru prima dată în aceste alegeri un rol important l-a jucat internetul, prin
intermediul căruia au fost mobilizaţi alegătorii “contras” @ Cea mai mare gafă
a turului 2: îndemnul lui Meleşcanu către alegătorii din Paris să meargă la
Nancy ca să voteze! @ Între orele 18 şi 19, Iohannis a luat conducerea în scorul
general @ Rezultatul l-a dezmeticit şi pe Emil Boc. Ca trezit dintr-un coşmar
el a clamat: Ponta să-şi dea demisia! @ În străinătate au votat 378.811 români.
Faţă de 190.000 acum cinci ani! @ După 148 de ani, un neamţ se află din nou
în fruntea statului: Klaus I de Siebenburg, urmaşul lui Karol I de Sigmaringen?
@ TVR a câştigat “cursa prezidenţială” cu cel mai adecvat rezultat la exit-poll
şi cu transmisiile directe din 10 oraşe europene! @ Fără să arunce cu sticle de
şampanie (goale) în mulţime, Iohannis s-a mărginit la un “Dragi români, vă
mulţumesc!” @ Prima voce “realistă” din PSD: Robert Negoiţă. “Cred că ar
trebui să dăm ocazia echipei lui Johannis să vină să guverneze!” Să nu vă
închipuiţi însă că i-ar fi trecut prin cap să se retragă şi el de la primăria Sec-
torului 3 @ Dragnea nu e de aceeaşi părere: “Majoritatea colegilor din ţară
spun că PSD nu trebuie să iasă de la guvernare!” @ Unul dintre punctele prin-
cipale ale programului lui Johannis este revenirea TVA la 19 procente. Dacă
va vrea şi Guvernul… @ Înţeleptul Iliescu constată: Diaspora a fost întot-
deauna un punct slab al PSD şi al guvernării! @ Oprea, acuzat de vechile
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“trădări” şi suspectat de a le continua, zice că UNPR susţine continuarea gu-
vernării în actuala formulă politică. Probabil că n-a primit încă oferta care nu
poate fi refuzată… @ Începe scandalul în PSD: Şova îi cere demisia lui Drag-
nea! @ Maleabil şi ductil, Ponta promite: mâine vom vota respingerea Legii
amnistiei şi graţierii. De unde ştie şi el rezultatul unui vot democratic? @ Prima
reacţie a lui Ponta după confirmarea rezultatelor oficiale: “Rămân la gu-
vernare!” @ Tăriceanu nu-şi poate reprima oftica: “Johannis rămâne o per-
soană inadecvată pentru funcţia de preşedinte” @ Dragnea vorbeşte despre
posibile excluderi din PSD. Nu pronunţă însă numele lui Şova… @ Marţea
neagră a parlamentarilor corupţi: s-a dat liber la arestare pentru Ion Adam, Ion
Diniţă şi Mircea Roşca. S-a dat aviz şi pentru cercetarea Ecaterinei Andronescu
şi a lui Şerban Mihăilescu @ Noul preşedinte e realist: nu vrea puterea mâine.
Are răbdare până în 2015 sau – cel mai târziu – în 2016, la viitoarele alegeri
parlamentare. O moţiune de cenzură acum e lipsită de şanse @ Război total
declarat traseiştilor: nu este exclus să-şi piardă funcţiile @ Conflictele surde
din PSD răbufnesc: Şerban Nicolae îi atacă pe Ilie Sârbu şi Ioan Rus, ca nefiind
social-democraţi autentici @ Tata socru replică: când venea la mine să mă
roage să-i dau funcţii, eram social-democrat? @ Nimeni nu înţelege mai bine
ca Geoană prin ce trece Ponta. Deşi, crede el, una e să te duci la culcare preşe-
dinte şi alta e să pierzi la o diferenţă de un milion de voturi! @ Mazăre e fata-
list: s-a obişnuit ca în judeţul lui el să câştige, dar să piardă preşedinţii alegerile!
@ Deşi nimeni nu i-a propus sau l-a întrebat, Rareş Bogdan, de la Realitatea
TV dă un comunicat în care spune că nu va fi consilierul lui Johannis @ Înalta
Curte a amânat pentru 25 noiembrie termenul pentru luarea în discuţie a in-
compatibilităţii lui Iohannis @ Dacă se va considera că este, totuşi, incompa-
tibil, Iohannis va scăpa doar dacă decizia va fi luată după ce depune jurământul
de preşedinte @ A dat Dumnezeu şi ungurii s-au hotărât să desemneze ministrul
de la Cultură. E o femeie, secretar de stat – Hegedus Csilla @ În sfârşit, celebra
Lege a aministiei şi graţierii, iniţiată într-o altă “marţe neagră” a fost respinsă
în plenul Camerei, la presiunile venite din partea lui Iohannis, în campanie
@ UDMR rămâne la guvernare. Ca deobicei @ Iurie Leancă îl încurajează pe
Ponta: viaţa merge înainte, la Bucureşti ca şi la Chişinău @ Teodor Meleşcanu
are decenţa să demisioneze, după un mandat de doar o săptămână. Performanţă
demnă de Guiness Book @ Daniel Constantin îşi dă şi el cu părerea: electoratul
vrea un progres calitativ! Care-i ăla? @ Urmaşul lui Meleşcanu va fi Mihnea
Motoc, în prezent ambasadorul României pe lângă Uniunea Europeană şi soţul
doamnei Motoc @ Ponta îl apără pe fostul şef SIE: Meleşcanu a făcut tot ce
putea să facă pentru alegerile în străinătate. Nu prea mult. Mai nimic…
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@ Cezar Preda anunţă naţia română că nu Băsescu va fi viitorul premier al
României, ci Predoiu. Când? Vom vedea… @ Ponta încearcă să bage guvernul
în normalitate. I-a însărcinat pe Dragnea şi Oprea să ia măsurile necesare pentru
sezonul rece @ Iar Executivul a adoptat Strategia Naţională de Sănătate pentru
2014 – 2020 @ Propunerile de numire pentru Motoc şi Hegedus au fost trimise
cu grăbire preşedintelui Băsescu. Să apuce să le semneze… @ După eforturile
considerabile depuse în campanie, Ponta a simţit nevoia unei relaxări, aşa că
şi-a luat câteva zile libere şi a lăsat Guvernul pe mâna lui Gabi Oprea @ Dar
a lăsat şi nişte lucruri încurcate: ca să poată fi numit ministru de Externe,
Mihnea Motoc trebuie mai întâi revocat din funcţia de ambasador, iar pentru
asta e nevoie şi de contrasemnătura lui Ponta – ne-a lămurit, pe îndelete,
preşedintele, spre seară, când ne-a încredinţat că nu e vorba despre vreo nouă
şicană, ci de respectarea Constituţiei, pe care o poartă mereu în buzunar
@ Veritabil eveniment al zilei a fost prezenţa la Târgul Gaudeamus a preşe-
dintelui ales Iohannis, care şi-a lansat o carte: “Pas cu pas”. S-a vândut atât de
bine (mai ales pentru autografe) încât gurile rele au speculat că cu banii luaţi
şi-ar mai putea cumpăra o casă. O garsonieră @ Antonescu spune răspicat că
nici prin cap nu-i trece să revină la conducerea PNL. A fost întrebat, aşa, de
curiozitate, nu că cineva ar dori asta @ BERD a devenit acţionar al Bursei de
Valori din Bucureşti. Poate că aşa o să mai mişte… @  Iohannis a declarat pen-
tru Deutsche Welle: “Viziunea mea este aceea a unei Românii în care politi-
cienii şi instituţiile servesc cetăţenii”. Nu viceversa, cum e acum… @ A fost
Ziua Naţională fără Tutun! Adică o zi în care Finanţele n-ar încasa enormele
taxe puse pe ţigări… @ Zgonea are viziuni: votul prin corespondenţă îl vede
în zare, peste vreo cinci ani… @ Prim-ministru de ocazie, Oprea face o obser-
vaţie de bun simţ: nu dai jos un guvern din care faci parte! @ Şeful CCR,
Zegrean, îşi freacă mâinile şi abia aşteaptă să primească rezultatele de la BEC
ca să le valideze @ Ecaterina Andronescu a încercat să-şi convingă colegii din
Senat că numele său nu are ce căuta în dosarul Microsoft. Vreo 70 dintre ei
n-au crezut-o @ Dacă rămânea pe lista Parlamentului European, avea mai
multe şanse să nu fie dată pe mâna DNA… @ Nu l-au crezut nici pe Miky care
s-a jurat, ca Zdreanţă, că habar n-are de vreo Şpagă… @ Regele Mihai a fost
sărbătorit la Palatul Elisabeta, pentru cei 93 de ani împliniţi. Fostul monarh a
avut ca invitaţi, la dineul pe care l-a oferit, 10 foşti şefi de stat din Europa Cen-
trală şi de Est, printre care s-a aflat şi Emil Constantinescu. Dar nu s-a aflat
cel care l-a reintrodus in joc - Iliescu @ Madam Firea a fost sancţionată – doar
cu mustrare – de CNCD pentru mahalagismele pe care le-a debitat pe seama
lui Iohannis @ Arestul lui Viorel şi Andrei Hrebenciuc a fost prelungit…
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@ I-a venit rândul şi lui Sorin Ovidiu Vântu să fie eliberat condiţionat din în-
chisoarea în care stă de când l-a denunţat Ghiţă că l-ar fi ameninţat că-l în-
groapă sub “dealurile Moldovei” @ Chiar dacă numără zilele până când se va
elibera de povara prezidenţială, Traian Băsescu nu rămâne insensibil la nevoile
ţării şi cere în mod expres să se prezinte bugetul pe 2015 @ Scăpaţi de grijile
votului, Băsescu, Udrea şi alţi câţiva lideri ai PMP (băsişti, adică) s-au întâlnit
la Hanul Berarilor, ca să mai pună ţara la cale @ Ne-a mai anunţat preşedintele
că la anul vom trimite în Afganistan încă 420 de militari, la Kandahar @ Şi
ne-a asigurat că ambasadorii din ţările unde au fost probleme la alegeri n-au
nici o vină: ei au cerut mai mult, dar li s-a dat mai puţin. Ştiţi dvs. de către
cine… @ DNA a înregistrat în octombrie cea mai mare “recoltă” de corupţi:
66 de inculpaţi au fost condamnaţi definitiv! @ Procurorul general Niţu anunţă
începerea urmăririi penale în cazul alegerilor din diaspora. Ca să se afle de ce
au mers prost lucrurile. De parcă nu s-ar fi văzut cu ochiul liber @ Ca deobicei,
doamna Stanciu, şefa de la Înalta Curte, îşi dă cu părerea, după: strict pe lege,
zice domnia sa, se putea emite o ordonanţă de urgenţă privind suplimentarea
secţiilor de vot din străinătate. Se putea, dar nu s-a… @ Un alt capitol la care
ne remarcăm în Uniunea Europeană: suntem primii la mortalitatea prin boli
cronice @ BEC a dat rezultatele finale ale alegerilor: 54,43% la 45,56%!
@ În dosarul APIA Constanţa au fost arestate două persoane @ Uniunea Eu-
ropeană încearcă să ne mobilizeze pentru construcţia de autostrăzi şi ne-a mai
acordat 260 de milioane euro din fondul de coeziune. Ăştia tot n-au înţeles că
banii lor nu sunt preferaţi, pentru că nu sunt purtători de… şpagă! @ La con-
ferinţa dedicată trecerii unui sfert de veac de la căderea comunismului, regele
Mihai a făcut o paralelă interesantă, spunând că s-a născut odată cu comunis-
mul din România (1921), dar că i-a supravieţuit @ RNP Romsilva a mai dat o
lovitură “industriei retrocedărilor”: a împiedicat însuşirea ilegală de către nişte
şmecheri a 64.000 ha de pădure pe care o instanţă binevoitoare din Pătârlagele
le acordase unor falşi moştenitori @ De ce ţi-e frică nu scapi: rezultatele votului
din diaspora arată că Ponta nu a câştigat decât în… Palestina! În rest, a pierdut
la scor @ Fugarul Cristian Sima ne mai serveşte o porţie de dezvăluiri din care
reiese că ideea cu umflarea preţului licenţelor Microsoft i-a venit lui Miky
Şpagă, la o masă cu deontologul Chirieac @ Preşedintele Consiliului Fiscal
ne bagă în boală: Guvernul trebuie să acopere anul viitor un gol de venituri de
15 – 17 miliarde! @ Culmea anti-antisemitismului: un centru pentru monitor-
izarea şi combaterea antisemitismului, în lipsă de materie primă, l-a reclamat
pe Radu Mazăre la Parchet că ultima sa coafură l-ar face sa semene cu Hitler!
@ Ion Diniţă a scăpat de arest: va fi supus controlului judiciar @ Senzaţie în
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Justiţie: şefa DIICOT, Alina Bica (tovarăşa de shopping a Elenei Udrea de la
Paris) a fost audiată de procurorii DNA, unde a fost adusă cu mandat! Cine
ştie, o fi… tras pe nas?! @ Ion Iliescu constată că Iohannis a avut succes pentru
că a venit cu un mesaj nou, care a avut priză la public. Ponta n-a avut ştecher
compatibil @ Deputatul Ioan Adam n-a avut norocul lui Diniţă. El a fost ares-
tat, imediat după ce colegii şi-au dat acordul @ Asta chiar că e bună: DNA
s-ar putea muta în sediul INTACT! @ Ruşii trag nădejde că cu noul preşedinte
– chiar dacă e neamţ, sau de aceea – relaţiile cu România se vor putea norma-
liza @ Dezvăluire senzaţională a noului preşedinte: şi-a pus singur faianţa şi
gresia din baie. Înseamnă că ar putea face asta şi la Cotroceni @ Cu madam
Bica se pare că e groasă! Nu e vorba despre shopping, ci despre faptul că ea a
făcut parte dintr-o comisie care a acordat unui om de afaceri din Ilfov – prieten
cu Elena Udrea – despăgubiri de 150 milioane euro (?!?) pentru nişte terenuri
care nu i-au putut fi retrocedate. Se întâmpla prin 2010-2011. CSM-ul nu s-a
îndurat să o lase să fie arestată şi a consemnat-o la domiciliu. La CSM ca la
Parlament… @ În a cincea zi de la alegeri  BEC a terminat numărătoarea şi a
transmis-o la Curtea Constituţională. Aceasta a organizat o mică festivitate de
validare, cu participarea celor doi preşedinţi şi a unei delegaţii a celui nou din
care n-au lipsit nume vechi ale celor două partide: Blaga, Petrache, Orban,
Ungureanu, Gorghiu şi alţi câţiva. Cuvântul lui Băsescu s-a caracterizat printr-
o neaşteptată decență, finalul apăsând pe ideea că se bucură că lasă în locul
său tot un om de dreapta, în timp ce Iohannis, polemic, a dat asigurări că va
respecta Constituţia în litera şi spiritul ei @ Iohannis a mai mers odată la
Gaudeamus, ca invitat la lansarea unei cărţi a Alinei Mungiu Pippidi, despre
care se zvoneşte că are rezervat un birou de consilier prezidenţial. La fel se
zice şi despre Pleşu... @ Comentariile lui Ion Iliescu sunt tot mai acide. Dă
vina pentru pierderea alegerilor pe Ponta, dar nu numai pe el şi crede că e nece-
sară o analiză serioasă a evenimentelor pentru a se găsi soluţia care să
împiedice dispariţia partidului! După trei prezidențiale pierdute la rând, cam
acesta pare să fie cursul @ Prinde tot mai mult contur reţeta retrocedărilor du-
bioase, iar ancheta pare să o vizeze pe Elena Udrea. Alina Bica era „în afaceri„
cu Dorin Cocoş de la care primise (sau îi vânduse) un teren din Snagov @ Urcă
pe cerul informaţiilor publice steaua lui Stelian Gheorghe, unul dintre cei mai
de succes recuperatori de averi confiscate, pe bază de „cointeresare„ a comi-
siilor de la ANRP, dintre ai căror membri o grămadă dau deja cu subsemnatul
la parchet @ După ce iniţial refuzase arestarea Alinei Bica, CSM-ul s-a răzgân-
dit când Codruţa Kovesi a venit cu un dosar plin de probe @ Se ridică tot mai
multe întrebări legate de promovarea Alinei Bica la vârful DIICOT, în condiţi-
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ile în care Ponta ar fi trebuit să cunoască amănunte legate de activităţile ei ile-
gale @ A murit Culiţă Tărâţă! „Exploatatorul” Insulei Mari a Brăilei. Avea 62
de ani şi suferea de o boală incurabilă. Odată cu el UNPR-ul lui Oprea pierde
şi funcţia de şef al CJ Neamţ @ Alina Bica a fost în cele din urmă arestată pen-
tru 30 de zile. Demersul Codruţei Kovesi în faţa CSM a fost încununat de suc-
ces @ Cei care receptează criticile lui Ion Iliescu îl bănuiesc că ar vrea să revină
în fruntea partidului. Se înşeală, nea Nelu a trecut de faza asta. A fost 10 ani
preşedinte de ţară şi 14 ani preşedinte de partid. Şi nici nu-l mai lasă doamna
Nina @ Prăbuşirea elicopterului militar la Sibiu cu 10 victime între care opt
militari morţi pune din nou problema dotării Armatei. Elicopterele IAR Puma
sunt bătrâne: au peste 50 de ani. Ar trebui lăsate la vatră... @ Intrând la CCR,
Băsescu a avut sentimentul că se încheie o perioadă din viaţa sa. Şi din a noas-
tră. Deosebirea e că în timp ce el a câştigat cei 10 ani, noi i-am pierdut @ Chiar
dacă s-a încheiat perioada, nu renunţă la beneficiul participării la ultimul Con-
siliu European. Doar aşa, de-al dracului, ca să-i facă în ciudă lui Ponta
@ Cugetare a la Boc: dacă ai zece procente în faţă, numai un tsunami te poate
doborî! Sau o tăiere de salarii şi pensii... @ Gând la gând cu bucurie: şi direc-
torul CIA se gândeşte la reformarea agenţiei. La fel ca Maior! @ Junker îi scrie
lui Iohannis adresându-i-se cu „dragă Klaus”. Oare lui Ponta i-ar fi spus „Dragă
Viorele„? @ Nimic nu-i frânge lui Geoană dorinţa de a deveni preşedinte: nu
exclude candidatura sa măcar la preşedinţia PSD, în caz că colegii recunoscă-
tori îl vor da jos pe Ponta @ Valer Dorneanu, judecator la Curtea Constituţio-
nală, a împlinit 70 de ani. Dar arată ca la 50. Mai ştim noi pe cineva... @ La
Camera Deputaţilor a trecut prin aprobare tacită (pentru că deputaţii n-au avut
timp să-l ia în discuţie) un proiect conform căruia primarii nu vor mai  avea
dreptul decât la două mandate consecutive @ Fostul premier portughez a fost
arestat pentru frauda fiscală. Nu este, deci, doar problema noilor veniţi în UE…
@ După ce-a tăcut mâlc o săptămână, Elena Udrea a dat un comunicat din care
reiese că nu ştia nimic de afacerile lui Cocoş cu Bica. Ele două (ea şi Alina
Bica) vorbeau doar de genţi şi pantofi @ După cutremurul de sâmbătă seara
(5,8 pe Richter), Galaţiul a rămas fără curent electric, iar proprietarii de restau-
rante cu notele neplătite ale clienţilor fugiţi @ Năstase face o propunere
“otrăvită”: după o remaniere, guvernul să solicite Parlamentului un vot de în-
credere. Cu Oprea în coaliţie e cam riscant… @ Pentru turul 2 al alegerilor,
Agenţiile de turism au făcut vânzări demne de “Black Friday”. Suspect de mulţi
alegători au preferat să voteze la cozile de la Paris, Londra şi Roma @ Ca orice
zvon care-l priveşte, concediul lui Ponta în Dubai s-a confirmat. Chiar şi nota
de 11.000 de euro la un club select, pe care ne îndoim că a plătit-o premierul
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din banii de pe “fluturaş”. Probabil că sarcina asta i-a revenit lui Ghiţă… Prie-
tenul la nevoie se cunoaşte… @ După ce a dat plachete MAI la tot cartieru’,
Gabi Oprea s-a gândit şi la poliţişti pe care-i va onora cu o Plachetă de Onoare.
Pe modelul folosit pe când era la Apărare şi făcea colonei onorifici, aici ar
putea să introducă titlurile de “comisari onorifici” @ Bilanţ negru în Justiţie:
în zece ani peste 100 de magistraţi au fost condamnaţi definitiv pentru corupţie!
@ Vedeta săptămânii a devenit “dl STELU” – beneficiarul unei restituiri mai
mari decât toate restituirile dintr-un an ale ANRP: peste 300 de milioane .“
“Slăbiciune” pentru dl Stelu aveau Alina Bica şi Elena Udrea…   

Săptămâna 48
(24 – 30 noiembrie)

@ Parcă pentru a potoli agitaţia de care a fost cuprinsă presa, după
vestea că premierul se relaxează în Dubai, la curse, Ponta a revenit în ţară cu
o zi mai devreme decât era programat şi cu o cursă de linie, în loc de jet privat...
@ Taman la ţanc ca să se revadă cu preşedintele Băsescu cu prilejul depunerii
jurământului de către cei doi noi membri ai Guvernului @ Nu e pentru cine se
pregăteşte – cam aşa s-a întâmplat la Externe, unde în locul lui Motoc a apărut,
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pe ultimii metri, Aurescu. Ambasadorul nostru la UE se pare că nu a agreat
despărţirea de familie – doamna Motoc fiind, de doar câteva luni, judecător la
CEDO - aşa încât a declinat oferta premierului @ Cât despre doamna Hegedus
– este numită nu doar ministru al Culturii, ci şi vicepremier, exact când UDMR
anunţă că se gândeşte la o alianţă cu liberalii. S-ar putea, deci, să nu aibă o
carieră prea lungă – dealtfel un lucru obişnuit la Cultură, unde nici un titular
n-a făcut prea mulţi purici… @ Ca să-i răsucească cuţitul în rană lui Ponta,
Băsescu a anunţat că s-ar putea să-l ia cu el la ultimul Consiliu European la
care participă, pe Johannis , ca să-l prezinte colegilor săi. Deşi n-ar fi exclus
ca el să fie cel prezentat de Johannis unora dintre liderii europeni, pe care,
oricum, Băsescu n-a apucat să-i cunoască prea bine @ Băsescu a mai anunţat
şi o ultimă şedinţă a CSAT pentru marţi, unde se va întâlni din nou cu vechiul
său prieten, Ponta @ Caruselul de la Retrocedări continuă: Crinuţa Dumitrean,
fostă Miss Bihor şi preşedinte a ANRP a fost adusă de prin Anglia, unde a fost
ca să voteze refugiindu-se strategic, şi audiată peste 8 ore de procurori, la DNA.
Lista complicilor la despăgubirea uriaşă luată de Stelu Gheorghe este aproape
completă: toată comisia a fost mituită. Altminteri nici n-ar fi avut succes
@ Darius Vâlcov promite că proiectul Bugetului va fi definitivat până vineri.
Şi că nu este exclusă şi o reducere a TVA. Totul este să fie şi FMI-ul de acord…
@ Într-o intervenţie telefonică, ca-n vremurile bune ale începutului de mandate,
într-o emisiune TV, Băsescu se jură că în zece ani n-a făcut vreo intervenţie
pentru cineva. Ştim refrenul: ăla cum că n-a chemat niciodată la el un procuror
ca să-i spună ce să facă cu dosarul… @ O altă membră a celebrei Comisii de
la ANRP, Oana Vasilescu, a fost reţinută, iar Cătălin Teodorescu, deputat PDL,
aşteaptă decizia colegilor @ Şova iese victorios din meciul său cu Dragnea:
preşedintele executive al PSD a hotărât să nu mai candideze la preşedinţia par-
tidului. Ponta va fi, deci, nevoit să candideze din nou @ Alina Bica a fost sus-
pendată din magistratură. Oricum nu mai avea nici un viitor în profesie @ Iar
Băsescu a semnat decizia de demitere a fostei şefe DIICOT. Cea pe care chiar
el a numit-o – e drept, la propunerea lui Ponta @ În penitenciar, Dan Voiculescu
n-are linişte până nu-l vede pe Băsescu suspendat. Este, după el, singura moda-
litate decentă de a se încheia “deceniul ruşinii” @ Raportul MCV pentru Româ-
nia va fi publicat la începutul lui 2015. Oricum, nu ne mai dăm de ceasul morţii
de ce spun europenii despre noi. Iar Schengen-ul este undeva, în afara orizon-
tului… @ Ion Ţiriac se retrage din sport. Sperăm că nu şi din afaceri
@ Procurorii au devenit microbişti: s-au dus grămadă la stadionul Petrolului
şi n-au plecat până nu i-au luat cu ei, pentru autografe, pe patronii clubului şi
o serie de angajaţi, despre care se crede că au făcut evaziunea fiscală de multe
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milioane de euro @ Preşedintele Parlamentului European, Martin Schulz, a
prezentat în plen cererea DNA de ridicare a imunităţii lui Dan Nica – fostul
ministru al Telecomunicaţiilor, implicat în dosarul MICROSOFT @ Mircea
Albulescu a fost internat de urgenţă în spital după o criză cardiacă făcută la
ieşirea din scenă, la Timişoara. La peste 80 de ani, actorul nu poate sta departe
de scenă… @ Umblă zvonul restructurării guvernului. Printre candidaţi – Ioana
Petrescu, Constantin Niţă şi Remus Pricopie. Dar şi mai mulţi secretari de stat
@ Băsescu a prezidat ultima şedinţă a CSAT din mandatele sale. N-a reuşit să
obţină bugetele dorite de dragele sale servicii secrete @ Ponta îşi asumă costul
eşecului în alegeri: am plătit preţul politic pentru evenimentele din diaspora –
spune el @ DNA loveşte şi în colegii din poliţie: şeful IPJ Bistriţa-Năsăud şi
şeful poliţiei rutiere şi al poliţiei Năsăud au fost reţinuţi, acuzaţi de luare de
mită @ Preşedintele ales, Klaus Iohannis, a avut o primă întrevedere cu “şeful”
său – însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA @ Ludovic Orban nu pierde
nici un prilej de a se da în stambă, indiferent de subiect. Nu putea rata şedinţa
dedicată analizei alegerilor din diaspora. “Sunteţi o pată pe obrazul României”
– i-a spus el lui Ponta, considerându-se, probabil, cel mai imaculat politician
@ Reproşurile venite dinspre veghetorii moralei publice, Ponta le răspunde
scurt: am fost în concediu pe banii mei! Ca să înţeleagă şi cei care credeau că
a făcut Ghiţă cinste @ Înalta Curte e atât de ocupată încât nu va reuşi să ia în
discuţie dosarul lui Iohannis de incompatibilitate, decât pe 14 ianuarie. Când
nu prea mai are nici un rost, data fiind imunitatea funcţiei… @ Oprescu a fost
la Strasbourg ca să inaugureze denumirea unei străzi “Bucureşti” @ Geoană
este foarte responsabil, când nu mai e vorba de el. Crede că abia acum PSD
are nevoie de o transformare profundă. Şi – probabil – de un alt preşedinte!
@ Fosta jurnalistă Melania Vergu a fost condamnată la patru ani închisoare cu
executare pentru o fraudă cu fonduri europene @ Ruşii ne-au amânat pentru
ianuarie cu discuţiile legate de survolul cursei aeriene Bucureşti-Beijing
@ Primele vizite peste hotare pe care le va face Johannis, încă înainte de a fi
instalat, vizează Moldova şi Statele Unite @ Bomba zilei: percheziţiile şi
audierile făcute de procurori la sediile şi pentru angajaţii lui Adrian Sârbu de
la Media Pro. Veritabil Breaknews – se vorbeşte de evaziune fiscală de zeci de
milioane de euro. Printre cei audiaţi este bănuit a se afla însuşi guru-ul deon-
tologiei @ Elena Udrea pretinde că chiar ea i-a semnalat lui Boc că la Agenţia
pentru Retrocedarea Proprietăţilor s-ar petrece lucruri necurate. Nu i-a trecut
însă prin cap că ar fi patronate chiar de prietena ei, Alina Bica @ Iohannis
şi-a desemnat şeful Administraţiei Prezidenţiale: este fostul consilier al lui Năs-
tase şi Antonescu, Dan Mihalache, un pesedist pur-sânge @ Cocoş şi compania
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au mai primit 30 de zile în arest @ În schimb, Mircea Băsescu s-a mutat din
celulă la vilă – dar tot în arest @ Johannis face pe Mama Omida: este posibil
ca în 2015 PNL să aibă majoritatea în Parlament! Cum altfel decât pe baza
odiosului traseism! @ Deşi nu este încă în funcţie, preşedintele ales participă
la fel de fel de sindrofii. La o conferinţă organizată la DNA a lansat cugetarea
că doar cu o Justiţie eficientă o naţiune poate face paşi uimitori @ Suporterii
Petrolului au afişat un banner adresat patronului Capră: “La mulţi ani cu exe-
cutare!” @ Mitică fost la Ligă prooroceşte zile negre pentru cluburile de fotbal.
Cu confiscări şi ani de puşcărie @ Ultima investigaţie efectuată de NOVEL
arată că contrabanda cu ţigarete e în uşoară scădere. Din cauza alegerilor, trafi-
canţii s-au ocupat de vot @ Doar 17% dintre dosarele DNA din 2014 s-au făcut
pe baza sesizărilor din oficiu şi a informaţiilor apărute în presă. Doamna Kovesi
vrea astfel să ne convingă că procurorii săi muncesc din greu @ Geoană
aşteaptă că în CPEx să se facă o “amplă analiză” a celui mai dificil moment
pentru PSD. Mai dificil chiar decât cel din 2009 când a pierdut el alegerile…
@ Zgonea se reorientează: votul din diaspora pentru alegerile prezidenţiale
trebuie să reprezinte o prioritate pentru Comisia de Cod Electoral @ Pe
şantierul Catedralei Mântuirii Neamului s-a descoperit un obuz din cel de-al
doilea război mondial. Era cât pe ce să-i mântuiască pe muncitorii care făceau
săpături @ Aurescu a avut privilegiul de a nu fi chemat la Ambasadă, ci de a
veni însărcinatul cu afaceri americane la minister. Până acum era invers
@ Ponta îl contrazice din nou pe Băsescu: bugetele Serviciilor n-au fost amâ-
nate, au fost avizate de principiu în CSAT @ Oprescu e liniştit: degeaba face
caz proprietarul clădirii în care s-a mutat primăria. Chiria se contabilizează ca
sumă finală pentru cumpărare… @ La numai două săptămâni de la inaugurare
(în prezenţa lui Rus, dar fără Ponta), pe autostrada Orăştie-Sibiu au apărut
crăpături în asfalt @ De la primul ministru la cel delegat pentru Energie primim
vestea că odată cu liberalizarea preţurilor la gaze pentru industrie nu se vor
scumpi tarifele de încălzire pentru populaţie. Asta ne-ar mai lipsi @ Şedinţă
de analiză cu scântei la PSD. Se vorbeşte despre excluderi şi se vehiculează
numele lui Geoană, Şova, Negoiţă şi Vanghelie. Telefoanele au fost bruiate şi
în sală s-au ciocnit idei şi persoane. Rus a zis ceva despre o asociere a lui Ponta
cu comunismul, idee care l-a enervat pe Iliescu. Congresul va avea loc prin
februarie – martie @ Colac peste pupăza “analizei” a venit decizia conducerii
UDMR de a ieşi de la guvernare, pe motiv că alegătorii săi au mers în proporţie
de 80% pe mâna lui Johannis. Ieşirea asta mai trebuie însă aprobată de Con-
siliul Reprezentanţilor, ceea ce unii analişti bănuiesc că nu se va întâmpla.
Măcar pentru că UDMR abia şi-a pus ministru la Cultură şi vicepremier
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@ Mircea Albulescu a fost operat pe cord, după accidentul vascular suferit la
Timişoara @ Ecaterina Andronescu a ieşit în lacrimi de la DNA, unde a fost
audiată în Dosarul Microsoft @ După aproape şase ore de dezbatere a Comite-
tului Executiv Naţional al PSD, Ponta a ieşit la declaraţii. A anunţat că con-
gresul se va face la anul şi că actuala echipă îşi asumă în continuare guvernarea,
în noua formulă a USL2. S-a confirmat şi zvonul cu excluderea, pentru Şova,
Geoană şi Vanghelie, dar nu şi pentru Negoiţă @ Noul slogan este “Să gu-
vernăm bine!” @ Excluderile au fost votate cu 80 pentru, 2 abţineri şi 3 îm-
potrivă @ În stilul său împăciuitorist, Iliescu nu a mers pe ideea excluderilor,
dar n-a avut succes @ “E o lecţie dureroasă pentru mine, dar venită la momen-
tul oportun” – a conchis Ponta @ Uite cine vorbeşte: Ghiţă! Zice că Ponta e
dator cu o reformă profundă în PSD! @ Isărescu lansează îndemnul ca lumea
să nu se mai uite la curs, ci la dobânzi @ Cât despre euro, nu vom putea adera
nici peste doi ani @ O tragedie în plină zi: Matteo Cassani, directorul ENEL,
şi-a pus capăt zilelor la nici 42 de ani, aruncându-se de la etajul sediului firmei
pe care o conducea @ Un premiu de consolare pentru nefericitul ministru de
Externe de o săptămână – Meleşcanu: Ponta l–a făcut consilier, la Guvern
@ Optimist, înaintea şedinţei CExN, Geoană – cel aflat la a doua excludere –
consideră că PSD are resurse de înţelepciune. Probabil că avea dreptate…
@ În acelaşi timp, Şova nu credea că va fi exclus @ Cântecul de lebădă al
Ioanei Petrescu? Zice că acciza din 2015 va fi calculată în lei şi va fi îngheţată!
@ Bulgarii sunt ceva mai demni decât noi: condiţionează semnarea acordului
comercial UE-SUA de problema vizelor. Pentru bulgari @ Băsescu îşi plăteşte
datoriile: l-a decorat şi pe Opriş, şeful STS. Cu “Steaua României”. Putea
să-i dea şi “Serviciu Credincios”… @ Gabriel Oprea dă plachete de onoare
ale MAI la tot cartierul. Inclusiv lui Mugur Isărescu @ Vanghelie are o viziune
tragică asupra excluderilor: a fost o execuţie! – zice el, profund rănit @ Adio,
dar rămân cu tine: Şova rămâne social-democrat, chiar dacă exclus @ Continuă
ecourile şedinţei „de analiză” a PSD. „Balastul comunist” (Ghiţă dixit) al par-
tidului, Ion Iliescu a fost unul dintre cei doi care au votat contra excluderilor.
El este unul care ştie foarte bine cum e cu „deviaţionismul” @ Încă un pas pe
care Justiţia îl face pentru a stopa fenomenul retrocedărilor ilicite: a dat peste
nas hrăpăreţei Arhiepiscopii a Sucevei şi 166.000 hectare de pădure au rămas
ale statului. Spre decepţia lui Flutur, care dăduse o mână de ajutor la sâvârşirea
mânăriei… @ Vanghelie şi-a făcut planuri de viitor: va face un grup parlamen-
tar cu care să schimbe acest guvern incompetent! @ “Şi tu poţi fi Moş Cră-
ciun!” – le spune Oprescu bucureştenilor. El de ce nu? @ Mircea Diaconu a
scăpat de acuzaţia de conflict de interese (angajarea nevestei…), dar tot va
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plăti o amendă de 1000 de lei. Are de unde – din diurna de europarlamentar
@ În vizită la Chişinău, Iohannis a promis să protejeze integritatea teritorială
şi interesele economice ale Moldovei, chiar dacă la ora asta nu prea ştie cum.
Şi, mai ales, dacă alegerile vor fi câştigate de “ceilalţi”… @ Ca să nu spună
nimeni că nu e democrat, Ponta e dispus să-şi depună mandatul, dacă Johannis
îi garantează că numeşte un premier din actuala coaliţie. Şi nu face ca Bă-
sescu… @ Cât despre acesta din urmă, acelaşi Ponta regretă că a continuat să
se războiască cu el şi în campanie. Ar fi trebuit să semneze un pact de nonbe-
ligeranţă… @ Ocupaţia preferată a lui Gabriel Oprea e să facă avansări şi să
dea medalii. De Ziua Naţională avansează 20.000 de angajaţi de la M.I. Nu
rămâne nimeni neavansat! @ Cu jumătate de gură Ponta recunoaşte: “Sunt şi
colegi care spun că trebuie să ne despărţim şi de Sebastian Ghiţă!” Adică de
securistul de tip nou, adversar al comuniştilor de tip vechi… @ Demisia lui
Sebastian Ghiţă din PSD este interpretată ca o mişcare strategică menită să li-
niştească spiritele. El rămâne, de fapt, în spatele deciziilor prietenului său Ponta
@ Tot mai frecvente sunt solicitările ca Parchetul să investigheze cu seriozitate
alegerile din diaspora. Există convingerea că cineva a dat expres o dispoziţie
ca numărul centrelor să nu fie mărit, pe motiv că diaspora votează împotriva
Guvernului. Degetele acuzatoare arată direct spre cuplul Ponta-Dragnea
@ Procesul de şantaj al lui Dan Diaconescu a fost amânat pentru  9 ianuarie.
Cu trei zile înainte de cel al lui Johannis @ Fostul ambasador american, Mark
Gitenstein scrie în presa americană că România are şansa unei schimbări de
durată @ Aflat în vizită – neoficială – la Chişinău, Johannis are certitudinea
că România şi Moldova vor împărtăşi acelaşi spaţiu comun de proprietate.
Când? Mai avem de aşteptat… @ Traian Băsescu cel Cuvios a primit vizita
Preafericitului Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei şi al Întregului Orient
@ Fostul ministru al Apărării din Guvernul Tăriceanu, Teodor Atanasiu şi-a
prezentat candidatura la co-preşedinţia PNL, pentru care îl are ca contracandi-
dat pe guralivul Orban @ Iliescu dă publicităţii o replică usturătoare la îndem-
nurile lui Ghiţă de a fi aruncat peste bord, ca fiind un balast “comunist” pentru
PSD: “Refuz să primesc lecţii de la oameni care cred că şi-au cumpărat un par-
tid!” Scrisoarea sa este o radiografie exemplară a situaţiei din PSD şi a eşecului
social-democrat – cam ceea ce ar fi trebuit să facă Ponta la şedinţa în care l-a
dat afară pe Geoană @ Ca lucrurile să fie clare, Ponta l-a “eliberat” pe Geoană
din funcţia de Înalt Reprezentant pe care i-o făcuse cadou, ca să stea cuminte
în banca lui @ Sorin Oprescu a aprins luminile de sărbători din Bucureşti, cu
o săptămână mai devreme decât deobicei. Ca să fie lumină de Ziua Naţională
@ Iohannis somează Parchetul General să se ţină cu seriozitate de ancheta
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votului în Diaspora, solicitându-i să-şi respecte obligaţiile constituţionale de a
apăra drepturile civile @ Johannis a primit felicitări din partea lui Putin!!!
@ Europarlamentarul Ivan trece în tabăra “răzvrătiţilor”. El declară că i se pare
“revoltător ca Dragnea să îi dea dreptate unui personaj atât de nociv ca Ghiţă”,
referitor la criticile aduse lui Ion Iliescu @ În mesajul său de preşedinte ales,
Johannis îi încurajează pe românii de pretutindeni să continue lucrurile bune
pe care le fac! @ Ministrul Educaţiei, Pricopie, a participat la Summit-ul Fran-
cofoniei fără să ştie o boabă franţuzeşte, la Dakkar folosindu-se de limba
engleză în convorbirile oficiale @ Geoană face o profeţie sumbră: cine ridică
sabia, de sabie va pieri! Aluzie ştim noi la cine… @ Ungureanu, tot mai sigur că
i-a dat brânci lui Mihalache şi va ocupa el funcţia de şef al Cancelariei prezi-
denţiale (pe unde a trecut şi Elena Udrea), crede că Johannis a făcut bine mergând
la Chişinău şi că a influenţat hotărâtor votul @ La Chişinău, pro-europenii au
câştigat, dar cu emoţii. Socialiştii pro-Putin au luat însă cele mai multe voturi. 

Săptămâna 49
(01 – 07 decembrie)

@ Ziua Naţională a generat adevărate efluvii de patriotism. Dar nu
de unitate. Pentru că vechiul preşedinte a asistat la parada de la Bucureşti (ală-
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turi - e un fel de a spune – de premier), iar cel nou la Alba Iulia @ Vremea
proastă a scurtat parada din Bucureşti, eliminând demonstraţiile aeriene @ Au
fost aşteptate cu nerăbdare rezultatele din Moldova, primele veşti dând drept
câştigătoare stânga, cu Partidul Socialist în frunte. Până la urmă pro-europenii
au reuşit să strângă ceva peste jumătatea mandatelor parlamentare @ În
Moldova, diaspora din Rusia a votat pentru stânga, în timp ce în România au
ieşit la vot doar vreo 10 la sută dintre basarabeni @ Prezenţa lui Iohannis la
Chişinău în toiul bătăliei politice a părut unor comentatori TV hazardată @
După criticile “liderului” PSD Ghiţă, a început să plouă cu scrisori şi mesaje
de susţinere pentru Ion Iliescu @ Curg dezvăluirile lui Geoană şi Vanghelie
despre ceea ce era şi este “putred” în Danemarca preşedinţiei Geoană. Vanghe-
lie pomeneşte ceva despre nişte anchete pornite de la Bruxelles pe urma aface-
rilor Teldrum şi Asesoft – adică ale lui Dragnea şi Ghiţă @ A plouat cu avansări
în grad ale militarilor de tot soiul. Băsescu îşi face astfel datoria faţă de susţină-
torii săi cu epoleţi @ De Ziua Naţională ne-au felicitat şi premierul Medvedev,
şi secretarul de stat Kerry @ Dar cea mai importantă felicitare a venit de la
“viceregele” american – însărcinatul cu afaceri Dean Thompson @ A fost, prin
câteva municipii cu primari activi, un veritabil festival al cârnaţilor şi al fasolei
cu ciolan @ Scandal între vicepreşedintele CJ Alba şi ministrul Duşa, pe
subiectul banilor pentru combustibilul unităţilor militare care au participat la
paradă @ Gura păcătosului! Ponta zice că România are nevoie de stabilitate şi
de lideri politici responsabili @ Asociaţia Românilor din Italia are un cui îm-
potriva ambasadoarei noastre pe care ar dori-o rechemată în ţară @ Băsescu
este mulţumit de rezultatul alegerilor din Basarabia. Dacă nu era aşa, nu mai
cerea cetăţenia @ Curtea de Apel a decis ca Antena 1 şi Antena 3 să plătească
5 milioane lei către RDS/RCS ca despăgubiri pentru denigrare @ Noul ministru
de Externe Aurescu a şi făcut o vizită la Chişinău, unde a discutat cu liderii
partidelor câştigătoare în alegeri @ Monica Macovei nu are suficientă în-
credere în Johannis, aşa încât va fonda partidul “Altfel”, care să-i pună în prac-
tică ideile cu care a luat 4% din voturi la prezidenţiale @ Băsescu a oferit, la
Cotroceni, ultima recepţie dedicată Zilei Naţionale din mandatele sale, invitând
peste 2000 de oameni care s-au cam călcat în picioare. La final, preşedintele
l-a invitat pe Dragnea la o convorbire privată @ “Tata Puiu” a fost avansat la
gradul de general-locotenent. Acum, componenţii echipei naţionale îl salută
pe Iordănescu cu regulamentarul “Să trăiţi!” Iar el răspunde: ”Bine!” @
Iohannis şi-a dat demisia! Nu de la preşedinţia abia câştigată, ci de la Primăria
Sibiu, unde a trudit 14 ani şi jumătate @ Presa a fost curioasă ce a
discutat Dragnea cu Băsescu, la plecarea de la festivităţile Zilei Naţionale de
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la Cotroceni. Curios s-a arătat şi Ponta, care l-a îndemnat pe Dragnea să se
destăinuie @ Senzaţie pe online: va intra în pâine noul partid al Monicăi
Macovei. Deocamdată exclusiv cu membrii internauţi @ S-a negociat noua
coaliţie: UDMR a plecat, dar UNPR, PC şi – mai nou – PLR rămân pe poziţie
şi obţin, drept recompensă, câte două portofolii ministeriale! Mo-
dest,  Tăriceanu vrea doar Finanţele şi Economia @ Delegaţia FMI a sosit la
Bucureşti şi a şi început discuţiile cu Guvernul. Ponta insistă pentru creşterea
cheltuielilor destinate Apărării şi accesării fondurilor comunitare, dar fără să
se introducă noi taxe @ Dealtfel, acesta e cuvântul de ordine al Guvernului: în
2015 nu creşte nici o taxă! Om trăi şi om vedea @ Liberalii i-au făcut scăpaţi
de Marko Attila şi Cătălin Teodorescu, ceruţi de DNA în vederea arestării,
neprezentându-se la şedinţa Comisiei Juridice @ Ponta insistă pe ideea că dacă
nu şi-a dat demisia din fruntea partidului după eşecul alegerilor este doar pentru
că până la congres asigură o conducere tranzitorie! @ UNPR-ul lui Oprea o
ţine morţiş cu taxarea marilor averi – de unde s-ar putea trage concluzia că
membrii săi sunt nişte pârliţi @ Tăriceanu, în schimb, este contra: marile averi
sunt compuse din active, nu din bani-peşin, aşa că bogătaşii n-ar prea avea de
unde să plătească @ Ministrul Bugetului, Darius Vâlcov, îşi dă cu părerea că
TVA-ul ar putea să scadă, dar nu la carne, cum se aşteaptă unii, ci doar la pro-
dusele bio. Se ştie că Daciana Ponta este un mare fan al acestora
@ Iohannis pleacă pentru câteva zile în Statele Unite, într-un scurt concediu.
Nu e sigur că se va odihni prea mult acolo… @ Ponta promite să vină cu buge-
tul cel târziu pe 14 decembrie @ Sancţiuni drastice pentru Geoană, după ce a
fluierat în biserică: va fi dat afară din casa de la RAPPS pe care o ocupă fără
justificare de vreo zece ani. I-a venit sorocul! @ Dragnea îşi face curaj, în mij-
locul tămbălăului: şi eu şi Ponta ne bucurăm de susţinerea totală a partidului!
De fapt, a celor rămaşi în partid, pentru că cine nu susţine, e dat afară! @ Şoc
şi groază în PSD: PPDD a anunţat că-şi retrage sprijinul politic! Atâta cât a
fost… @ Urmaşa lui Iohannis la primăria Sibiului, ca interimar, este Astrid
Fodor, membră a FDGR, partidul căruia-i aparţinea Iohannis până să devină
liberal @ Comisia de Etică din TVR a decis că prezenţa lui Ponta la emisiunea
“Viaţa Satului” a fost legală. Oportunitatea ei rămâne însă discutabilă… @ Un
părinte român care şi-a plesnit fiica pentru că a pierdut un meci la un turneu
de tenis din Israel, a fost arestat de poliţie! Ca să vezi: nici să-ţi mai baţi (edu-
cativ!) copiii nu mai poţi! @ Suntem pe locul 11 între ţările cu cea mai scumpă
benzină. Din lume... @ În schimb, în topul celor mai corupte ţări (tot din lume!)
suntem abia pe locul 69, din 178. Şi aici suntem la egalitate cu Bulgaria @ O
specie pe cale de dispariţie este aceea a şefilor de Consilii Judeţene. Ori mor,
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din diverse motive, ori îi ia DNA. Cele mai recente pierderi sunt cele ale lui
Ion Câlea (CJ Vâlcea) învins de o boală incurabilă (ca şi Culiţă Tărâţă, de la
CJ Neamţ, în urmă cu o săptămână) şi a lui Mircea Moloţ (CJ Hunedoara), di-
agnosticat cu… corupţie @ În trimestrul III PIB-ul a crescut cu 1,8%. Din
cauza alegerilor? @ Favorita Cotrocenilor pentru CNA, Narcisa Iorga, a fost
recuzată de comisia parlamentară @ Miting al lucrătorilor din atelierele servi-
ce, împotriva deciziei de majorare a tarifelor pentru asigurarea obligatorie. În
spatele lor, se află companiile de asigurări care ştiu că vor încasa mai puţini
bani, la noile tarife @ Răfuială în PPDD: într-o noapte, mai mulţi parlamentari
au fost daţi afară, cu riscul desfiinţării grupului parlamentar @ Cătălin Teodo-
rescu, cercetat în dosarul Bica, a scăpat de arestare cu un vot. Nu la fel de noro-
cos a fost colegul său de la UDMR Marko Attila, pentru care s-a dat
aviz @ Guvernul a operat cea de-a treia rectificare bugetară, deşi după lege
are dreptul doar la două. Este însă un bun prilej de a se folosi banii rămaşi –
vreo patru miliarde – necheltuiţi din cauză că au fost alocaţi prea
târziu. Ponta zice că cu ei se vor achita restanţele din sentinţele pronunţaţe în
favoarea unor grupuri profesionale @ Poliţiştii au ieşit în stradă – nu ca să
păstreze ordinea, ci ca să-i huiduiască pe funcţionarii de la Finanţe şi pe şefii
lor de la IGP, pentru nişte bani pe care nu i-au mai primit @ Despre problema
asta ministrul Gabriel Oprea, cel atât de activ când e vorba de dat medalii,
n-a suflat un cuvinţel @ Cu regret, PNL anunţă că de la 1 ianuarie va avea un
singur grup parlamentar, în loc de două (PNL şi PDL). Funcţiile vor scădea la
jumătate! @ Băsescu a promulgat legea prin care se dezincriminează “presiu-
nile” presei (în special) asupra magistraţilor @ Rata de refuz a cererilor de vize
pentru SUA a scăzut în 2013-2014 la 9,8% - de la peste 20, în urmă cu doi ani.
Încet-încet s-ar putea să scăpăm de vize @ Delegaţia FMI e îngrijorată în legă-
tură cu golul din buget pe care-l produce reducerea CAS, iar pledoariile
lui Ponta nu reuşesc să convingă @ Optimism la DNA: bunurile sechestrate
în 2014 vor intra în patrimoniul statului peste vreo… 4-5 ani! @ O decizie a
Înaltei Curţi confirmă statutul de funcţionari publici al medicilor din spialele
publice. Adică “atenţiile” primite de aceştia sunt considerate şpagă! @ De la
tribuna Parlamentului, Iulian Iancu îl face mincinos pe ministrul Energiei, care
pretinde că încălzirea centrală nu se scumpeşte odată cu majorările de anul vi-
itor, deşi acesta a omis să semnaleze autorităţile europene că CET-urile produc
căldură pentru abonaţii casnici @ Cu ultimele zvâcniri ale mandatului, Traian
Băsescu imploră, practic, ca Victor Viorel să demisioneze! Nimeni, în Europa,
zice el, n-ar mai rămâne în funcţie după ce a comis ce-a comis Ponta: plagiat,
lovitură de stat, alegeri din diaspora prost organizate! @ Despre celelalte culpe,

şaptezile / 237

carte_andronic��7�day�Patru.QXP:Layout�1��09.03.2015��12:32��Page�237



ce să mai vorbim… @ Gigi Becali are ghinion de când e în puşcărie: a pierdut
marca “Steaua”! Ca să o folosească ar trebui să plătească, anual, câteva mili-
oane (de euro) Armatei! @ Culmea hoţiei: procurorii au descoperit un jaf la
Societatea Naţională a Sării! Statul ar fi fost prejudiciat cu 11,5 milioane
euro! @ Marko Atilla, dat pe mâna procurorilor de către colegii parlamentari,
a anunţat că este în străinătate! Fals! Este la Budapesta @ Ceea ce se zvonea
a devenit o realitate: Parchetul s-a năpustit asupra imperiului media al
lui Adrian Sârbu, făcând percheziţii şi chemând la audieri o grămadă de nume
sonore. 32 de persoane sunt audiate, iar prejudiciul produs prin neplata taxelor
este de peste 6 milioane de lei, “spălaţi” de mogul @ Ca să liniştească agitaţia
din domeniu, ministrul Constantin anunţă că TVA la alimente nu va putea fi
redusă sub 15% până la finalul lui 2015 @ DNA a pus mâna pe dosarul votului
din diaspora, pe care l-a luat de la DIICOT, ca să fie sigur că nu se va lăsa cu…
autori necunoscuţi! @ S-a lămurit şi călătoria lui Johannis în America! Nu, nu
se duce să facă instructaj la Washington. A fost invitat de un fost partener de
tenis, la vila acestuia din Palm Beach @ Scandalul majorării preţului la gaze
se încinge. Ministrul Nicolescu promite să-şi dea demisia (de parcă asta ne-ar
încălzi cu ceva) dacă preţul căldurii furnizate de CET-uri va fi majorat, cum
pretinde Iulian Iancu, cel care l-a acuzat că nu a notificat la UE faptul că CET-
urile produc căldură de uz casnic @ Blaga dezvăluie că o convorbire cu
Iohannis nu durează mai mult de zece minute! Şi asta la ritmul lui de vorbire
@ Udrea despre Macovei: nu m-aş mira să văd că practica woodoo, înţepând
cu andreaua păpuşi blonde! Nici noi @ Nu poţi decât să te întrebi cum au ab-
solvit facultatea de drept redactorii noului Cod Penal? Curtea Constituţională
a constatat că la măsura controlului judiciar nu a fost prevăzut şi termenul, ca
urmare fiind neconstituţional. Guvernul are 45 de zile ca să remedieze eroarea,
timp în care sancţiunea nu mai poate fi aplicată @ În timp ce poliţiştii demon-
strau sub ferestrele Ministerului de Interne, cerându-şi banii care nu le-au fost
achitaţi, ministrul Oprea îi dădea o plachetă lui Ţiriac @ Rotindu-şi ochii în
cap în stilul caracteristic, Gabriela Firea etc. zice că Băsescu nu a fost niciodată
în măsură să ceară demisia cuiva @ Iar “vocea” Opoziţiei – Andreea Paul –
consideră blocarea redevenţelor “o calomnie la adresa românilor. Dar şi a
naţionalităţilor conlocuitoare, desigur @ Tony Blair – idolul lui Ponta – a venit
într-o scurtă vizită politică pentru a discuta cu fan-ul său @ N-o să vă vină să
credeţi, dar Cătălina Ştefănescu, juna deputată promovată de Dragnea, a avut
o iniţiativă legislativă. Nu contează care… @ N-aveţi idee ce contabilitate cas-
nică riguroasă ţine Liviu Voinea: şi-a împrumutat – cu acte - nevasta cu 100.000
lei. Suntem curioşi cum o execută dacă nu i-i înapoiază! @ Tânăr şi
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credul, Cătălin Ivan crede că Liviu Dragnea va face un pas în spate. Cum să-l
facă dacă e la zid? @ Speriat de protestele lucrătorilor de prin service, Mişu
Negriţoiu renunţă la scumpirea TVA @ Redevenţele nu sunt blocate –
asigură Ponta – şi vor intra în dezbatere la începutul anului. Pentru celălalt
@ Băsescu l-a decorat pe Petre Badea, baronul construcţiilor de la “Edificia
Carapaţi”, pentru modernizarea Teatrului Naţional @ În trimestrul al treilea,
informează EUROSTAT (pe baza informaţiilor furnizate de INS!) România a
avut cea mai mare creştere din Uniunea Europeană! @ Fondul Monetar şi CE
cer guvernului un deficit de 0,9%. Guvernul e dispus să accepte doar 1,4%.
De aici discuţii şi perspectiva sistării acordului @ Deşi nu mai are nici o
treabă, Băsescu se va duce la summit-ul Comisiei Europene din 18-19 decem-
brie. Ca să-şi ia adio de la “colegii” care nu prea l-au băgat în seamă @ DNA se
simte legat de mâini şi de picioare de neconstituţionalizarea controlului judi-
ciar. Înseamnă că va trebui să-i aresteze pe toţi! @ Sorin Oprescu parcă s-a
vorbit cu Nicolescu: nu crede că preţul gigacaloriei se va mări de la 1 ianuarie.
Dar dacă? Demisionează şi el? @ Johannis va avea de ales între vilele de pro-
tocol Lac2 şi Lac3. Lac3 fusese pregătită pentru Băsescu… @  Ponta ia din
nou în calcul demisia din fruntea guvernului – dacă va fi pus sub acuzare de
DNA în dosarul votului din diaspora @ Un nepot de-al lui Gigi Becali, care
cumpărase şi el nişte drepturi litigioase în valoare de vreo 3 milioane de euro,
a renunţat la cerere, speriat de ce i se întâmplă lui Stelu şi compania @ Ca să
le rămână drag în amintire, Băsescu şi-a decorat toţi colaboratorii de la
Cotroceni – de la consilieri până la menajere! Vecinii palatului au sperat că vor
primi şi ei ceva… @ Mircea Geoană a anunţat că-l va da în judecată pe Eugen
Nicolicea, care l-a acuzat că ar fi primit 40.000 de euro de la Ana Birchall, ca
să o pună pe liste când era el şef la PSD. Un filmuleţ cu subiectul ăsta a circulat
pe Internet @ Alţi doi şefi de la Media Pro, între care Roxana Grigoruţă, “ge-
niul contabil” al lui Sârbu încă de pe la începuturile evaziunii companiilor lui,
a fost reţinută de DNA. Prin anii 2000 plecase din ţară de frica controalelor pe
care boss-ul a reuşit însă să le stopeze @ Încă un preşedinte de Consiliu
Judeţean – Marian Bâgiu de la Buzău – a căzut în plasa procurorilor DNA pen-
tru o mită de 50.000 euro, surprinsă în flagrant. N-au prea mai rămas baroni
CJ în libertate… @ Rovana Plumb face o bucurie pensionarilor anunţându-i
că-şi vor primi banii – câţi sunt – înainte de sărbători! 
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Săptămâna 50
(08 – 15 decembrie)

@ Din 11 noiembrie, soarele n-a mai apărut în Bucureşti. Aşa ceva
nu s-a mai întâmplat de câţiva zeci de ani! @ De vineri se tot discută cu dele-
gaţia FMI-CE şi nu se ajunge la un rezultat. În joc este deficitul bugetar pe
care creditorul internaţional nu-l vrea mai mare de 0,9%. În nici un caz cum
vrea Guvernul – 1,4% @ Lotul 3 al autostrăzii Orăştie-Sibiu are probleme: se
circulă pe un singur sens din cauza alunecărilor de teren. Asfaltatorului nu i-a
păsat că a fost inaugurată în plină campanie electorală @ Inundaţii în sudul
ţării, unde au căzut ploi de 40 l/mp. Pământul este saturat de apă @ O comu-
nicare mai puţin obişnuită şi mai puţin… politicoasă:Tatiana Niculescu Bran a
anunţat, pe Facebook, că Johannis o va numi purtător de cuvânt! Să o credem
pe… cuvânt? @ Ponta promite că săptămâna viitoare va propune formula
noului govern, fără unguri şi cu oamenii lui Tăriceanu. Vor dispare şi secretarii
de stat ai UDMR-ului @ Şeful CJ Buzău, Bâgiu, va fi exclus din PSD, unde
venise când s-a dat drumul la migraţie, de la PNL. Omul are un CV încărcat:
a divorţat ca să se piardă urma averii şi îşi instalase aparate de bruiaj la CJ.
Banii de şpagă îi primea în cutii de whisky @ O altă promisiune de-a lui Ponta:
proiectul de buget va fi trimis la Parlament până vineri, după se ce încheie
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ciorovăiala cu delegaţia FMI-CE. Depinde cum se va încheia @ Tăriceanu o
tot ţine pe-a lui, că n-a negociat cu Ponta numărul de portofolii ministeriale. Nu
numărul contează, ci calitatea! @ Sensibilizat de drama câinelui de
serviciu care urma să fie “casat”, ministrul Duşa a cerut modificarea actelor
normative privind această categorie de militari @ ANI a sesizat DNA în cazul
lui Mazăre pentru cinci contracte încheiate de Primărie cu firmele unor
parteneri de afaceri @ Printre spovedaniile post-alegeri ale lui Ponta este şi
aceea că asocierea cu Vadim a fost o greşeală, care nu i-a adus nici voturi, nici
onoare… @ Băsescu ne ţine în tensiune: a acordat un interviu pe care a cerut
ca ziarul respectiv să nu-l publice decât după ce-şi încheie mandatul. Cine ştie
ce “bombe” mai sunt acolo… @ Hunor a dat semnalul retragerii din
Guvern pentru sâmbătă. Să-şi petreacă liniştiţi week-end-ul colegii săi de par-
tid @ Cod galben de ninsori şi ploaie în 31 judeţe, plus Capitala! @ Nu mai
puţin de 245 de percheziţii la traficanţii de ţigări a organizat DIICOT. Va fi
criză pe piaţa neagră @ Dragoş Bâlteanu, şef la un SIF şi soţ de cântăreaţă a
fost reţinut de procurorii DIICOT @ Eveniment de senzaţie: Iohannis l-a sărit
pe Isărescu în topul încrederii. Victor Ponta este abia pe locul 3. Iar dacă mâine
ar fi alegeri (noroc că nu sunt!) PNL ar câştiga @ E groasă cu ţigările de con-
trabandă: în portul Constanţa au fost confiscate peste un milion de pachete!
@ Duşa s-a întâlnit cu ambasadorul Lituaniei. Duşa, ministrul, e civil, iar am-
basadorul e general! @ Teodorescu şi Marko au pierdut imunitatea! S-a reparat
eroarea care-l dăduse doar pe ungur pe mâna DNA @ Însărcinatul cu Afaceri
al Statelor Unite s-a dus la guvern. Pretextul a fost că avea ceva de discutat cu
ministrul Cazanciuc. De fapt, era interesat de derularea tratativelor cu delegaţia
FMI-CE în legătură cu deficitul bugetar @ Prezenţa sa a fost de bun augur,
pentru că discuţiile s-au încheiat cu acceptarea unui deficit de 1,83% - peste
cel de 1,4% solicitat de Ponta, sau de 0,9%, cerut insistent de
delegaţi @ Preţurile apartamentelor din Capitală au scăzut în acest an cu 4%,
pe fondul unui reviriment al tranzacţiilor imobiliare @ Angajaţii de la TAROM
ameninţă cu o nouă grevă, cadou de Crăciun! @ Senatul a trecut, tacit, proiectul
de lege privind castrarea chimică a violatorilor. Un lucru bun, făcut fără in-
tenţie @ Tot tacit a fost adoptată şi Legea falimentului personal iniţiată de Ana
Birchall @ Curtea Constituţională a amânat dezbaterea articolului privind in-
compatibilitatea aleşilor locali. Între cei care stau cu emoţii se numără şi
preşedintele ales... @ În schimb, Senatul a votat legea de aprobare a OUG 55,
privind migraţia aleşilor locali! @ S-a stabilit că Johannis va depune jurământul
duminică, 21 decembrie la Palatul Parlamentului @ Din ianuarie, salariul
minim va creşte la 975 lei. Unii zic că e bine, alţii că e rău... @ Inspecţia judi-
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ciară l-a găsit pe Ponta vinovat de a fi atentat la independenţa justiţiei, prin
nişte afirmaţii pe care le-ar fi făcut. Să-i fie ruşine - vorba lui Băsescu
@ DNA cere arestarea primarului Pendiuc de la Piteşti, care n-a respectat in-
terdicţia de a părăsi locuinţa @ Abia acum DNA a cerut arestarea judecătoru-
lui Andras Ordog de la Tribunalul Covasna, cel care i-a restituit lui Paltin
Sturdza o suprafaţă de pădure mai mare decât cea cerută de acesta @ Silviu
Ionescu, diplomatul care a omorât doi pietoni în Singapore şi a părăsit locul
accidentului, a murit în închisoare @ Cătălin Chelu, fugar după o condamnare
într-un dosar de corupţie, a decedat şi el într-un spital din Iordania, unde se
refugiase pentru a nu fi reţinut @ A venit în România celebrul violonist şi diri-
jor Andre Rieu. Nu pentru a concerta, ci pentru a pregăti un turneu în
2015 @ Conform datelor publicate de FMI, China a devenit cea mai mare
economie a lumii. Ne ajută cu ceva chestia asta? @Aproape că nu este zi care
să nu înceapă cu percheziţii şi arestări. A venit rândul itebiştilor, unde s-a
descoperit un masiv furt de combustibil @ Liderii percheziţiilor rămân însă
traficanţii de ţigări @ Ministrul Cotovelea visează cu ochii deschişi: rata de
absorbţie a fodurilor europene ţintită de ministerul său este de 95%! @ Încă o
pomană, dar nu electorală, de la Guvern: zilele de 24 şi 31 decembrie vor fi
libere pentru bugetari. Pentru ceilalţi- dacă-şi pot permite...@ Ne-am înţeles
cu canadienii să-i reprezentăm consular în Siria, de unde diplomaţii lor şi-au
luat tălpăşiţa. Ai noştri sunt mai curajoşi @ Se aude că din 2016 vom putea să
ne mutăm banii de la o bancă la alta, cum facem acum cu abonamentele tele-
fonice. Adică fără costuri suplimentare. Să sperăm că băncile vor rezista
@ Zgonea se declară împotriva pensiilor suplimentare pentru parlamen-
tari. Dar democraţia are regulile ei şi dacă majoritatea...@ Modificările privind
controlul judiciar (ăla pe care iniţiatorii noului Cod Penal l-au lăsat fără
termene) vor fi promovate printr-o OUG, ca să nu stea DNA-ul cu mâinile în
sân @ A venit confirmarea şi de la FMI: ţinta de deficit bugetar este de 1,8%.
Mai mult decât a vrut Ponta! @ Premierul i-a somat pe miniştri să se pună cu
burta pe carte şi să dea gata bugetul până vineri. Vinerea asta @ Europarla-
mentarul Eduard Hellvig a câştigat procesul cu ANI, care îl acuzase de incom-
patibilitate @ Salariul minim creşte din nou, la 1050 lei, de la 900, în ianuarie
@ Vâlcov anunţă şi el ceva: că accizele vor fi menţinute la nivelul celor din
2014 @ Hoţii de la RATB au subtilizat peste 3000 litri de combustibil @ Sur-
priză: de la falimentul cvasi-inevitabil de după arestarea lui Nelu Iordache,
compania Blue Air încheie anul 2014 pe profit, cu o cifră de afaceri estimată
la 150 milioane euro @ PrimaTV şi-a concediat tot departamentul P.R. din mo-
tive de economie @ După anunţul lui Andre Rieu că va susţine la anul un con-
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cert în România, s-au pus în vânzare - on line - biletele care s-au epuizat în 3
ore deşi costau între 1 şi 8 milioane @ Titu Bojin, preşedintele CJ Timiş, a fost
adus cu duba la DNA Bucureşti, pentru o anchetă asupra a 13 contracte din
bani publici @ Sunt anchetaţi şi 17 primari, alături de vicepreşedintele
AVAS, Stan Popa @ Un psihopat a deturnat sensul dezbaterii organizate de
către ICR pe tema Revoluţiei zbierând slogane răsuflate de-ale Pieţei Univer-
sităţii. Atacat, Ion Iliescu şi-a păstrat cumpătul şi a trecut, ca de atâtea alte ori,
peste nedoritul incident @ Ştirea dimineţii este una care nu s-a regăsit în fluxul
de ştiri Mediafax: descinderile poliţiei la sediile Agenţiei lui Sârbu. În dosarul
de evaziune fiscală care creşte văzând cu ochii. Ultimul reţinut este chiar
avocatul firmei @ Titu Bojin, preşedintele CJ Timiş a fost pus sub control ju-
diciar, dar percheziţiile şi arestările continuă. Inclusiv la şantierul Daewoo
Mangalia, de unde a fost luat un vicepreşedinte @ După opt ani se judecă şi
dosarul CAROM în care e inculpat Ovidiu Tender. Pentru un prejudiciu de
43,7 milioane dolari @ În trimestrul III, PIB-ul a crescut cu 1,8% faţă de
trimestrul II. Cum şi de ce? @ Codruţa Kovesi strigă ca din gură de şarpe că
Finanţele i-au tăiat bugetul şi ea nu mai are bani ca să prindă corupţii! Face
asta însă înainte de a întreba ce şi cum. Dacă o făcea, afla nu că nu i s-a tăiat,
ba i s-a dat, dar pe adresa Procurorului General. Care a încercat şi el o
schemă… @ Atâta i-a trebuit femeii-comisar Monica Macovei: Ponta ia bani
de la procurori ca să-i dea la baroni! @ Alt preşedinte de CJ, Ioan Cindrea a
fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Vrea să facă recurs!
@ Dan Besciu a fost reţinut de DIICOT într-un dosar de evaziune şi spălare
de bani. Cum “cine e Besciu?” Băiatul ăla care avea “Golden Blitz”-ul unde
Traian Băsescu îşi alina frământările. Şi al asfaltatorului “Euroconstruct”,
abonat la lucrări de drumuri prin Capitală, când era primar ştiţi dvs. cine…
@ Doamna ambasador Huo Yuzhen, a Chinei l-a vizitat pe Aurescu ca să-şi ia
rămas bun la încheierea mandatului. A fost foarte activă şi a iubit România,
aşa cum e ea @ Aleluia prime, tichete de masă sau bani pentru munca supli-
mentară la anul! Nu e an electoral, nu mai sunt pomeni! @ CSM-ul a decis că
Ponta, Băsescu şi Macovei au încălcat independenţa justiţiei prin comentarii
nepotrivite. Din păcate, n-au putut fi sancţionaţi @ Până la urmă Tăriceanu
s-ar mulţumi şi doar cu un singur portofoliu ministerial, cu condiţia să fie co-
masate Finanţele şi Bugetul @ Finanţele au publicat pe site structura bugetului,
deschizând Cutia Pandorei @ Abia în februarie Dragnea va fi audiat în dosarul
Referendumului @ Încă un şef de CJ – Florin Ţurcanu, de la Botoşani – a fost
condamnat la 6 luni închisoare cu suspendare! @ Cu ultimele puteri, Băsescu
reclamă legea retrocedărilor la Curtea Constituţională, după ce a respins-o...
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@ După scurta vacanţă la Palm Beach, Johannis va face o escală în Germania,
ca să-şi vadă părinţii @ Borcea, bolnav copt, este “acuzat” că ar fi întreţinut
relaţii (sexuale) cu o asistentă din cabinetul medical al penitenciarului. Păi, ce
să facă săracu’, dacă i s-a dat prilejul? Că nu s-a raportat ca viol @ Odată cu
bugetul a ieşit şi soarele pe uliţa Bucureştilor. După o lună în care s-a făcut
nevăzut @ Dan Besciu (Golden Blitz) şi alţi trei oameni de afaceri din branşa
lui (Hornegger, Horpoş şi Vameşu) au fost arestaţi preventiv în dosarul de eva-
ziune, spălare de bani şi delapidare, cu un prejudiciu de 34 milioane lei @ Doi
chinezi au fost depistaţi cu şedere ilegală la Sibiu. Cum i-or fi deosebit de cei
legali? @ Certuri în PSD: Cătălin Ivan, europarlamentar, atacă… femeile din
PSD – pe Firea şi pe Viorica Dăncilă. Organizaţia de femei a PSD se revoltă
şi cere eliminarea sa. În primul rând, din funcţia de lider al europarlamentari-
lor @ Pentru Dragnea, Ivan este doar “un puşti obraznic întors cu cheiţa de
Vanghelie!” @ Aflând că va fi schimbat, ministrul Energiei, Nicolescu a demi-
sionat. “Am aflat de la dl Ponta că vrea un ministru politic!” Acesta este nimeni
altul decât fostul ministru al Economiei, Gerea, propus acum de Tăriceanu,
căruia i se va face cadou Economia cu tot cu Energie şi IMM-uri @ Comitetul
Reprezentanţilor Unionali a aprobat ieşirea UDMR de la guvernare, văzut ca
o condiţie a păstrării reprezentării parlamentare în 2016 @ Prima discordie din
PSD este propunerea ca “baronii-locali” să nu mai cumuleze funcţia de şef CJ
şi preşedinte al organizaţiei judeţene. Protestatarii spun că regula ar trebui să
se aplice şi la vârf, lucru cu care Ponta se declară de acord. Dar abia după con-
gres @ Printre cei atinşi în “onoarea lor de baroni” se numără şi Oprişan de la
Focşani @ Toure, fost jucător al Astrei Giurgiu, a vorbit într-un interviu despre
arghirofilia lui Niculae: s-a urcat în autobuz şi a făcut chetă printre jucători
pentru cauciucuri de iarnă! @ Oprea se declară în continuare un adept al “in-
teresului naţional” – acela despre care “alţii râdeau cu gura până la urechi”.
Iar interesul naţional se numeşte “Guvernul Ponta” @ Călăuzit de aceleaşi
principii, unicul lider conservator, Daniel Constantin e gata să renunţe la
funcţia de vicepremier, dacă asta va face lucrurile mai suportabile pentru
ceilalţi parteneri din coaliţie @ În sfârşit, Cristian Preda a fost exclus din PMP.
Lumea a şi uitat de ce @ Ministrul delegat pentru Dialog Social, Aurelia
Cristea îşi anunţă şi ea pe Facebook, ca şi Nicolescu, demisia aflând că va fi
remaniată @ Printre ministerele care se vor comprima se numără Economia
plus IMM-uri şi Energie, Finanţele cu Bugetul, Educaţia cu Cercetarea Ştiinţi-
fică şi Apele cu Mediul @ A fost o duminică agitată: formarea noului guvern
a generat speranţe deşarte şi dezamăgiri. Rămân doar 19 miniştri din 24 şi un
singur vicepremier: interesul naţional – adică Gabi Oprea! Dintre aceştia, 8
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sunt noi @ Printre cei care ies din joc se numără Ioana Petrescu (experimentul
Harvard n-a fost prea reuşit!), Constantin Niţă (care rămâne doar cu respon-
sabilitatea organizaţiei braşovene), Pricopie, Cotovelea maghiarii… @ Gerea
revine la conducerea ministerului Economiei, de unde l-a scos Antonescu, iar
Pădurile trec de la Mediu la Agricultură @ Cultura se află la al cincilea ministru
din 2012 încoace, iar acesta este cel mai tânăr şi teolog pe deasupra – Ionuţ
Vulpescu @ Dragnea şi Constantin au renunţat la funcţiile (onorifice) de
vicepremieri @ Apar surprize în cazul Bica. Procurorii au deschis un nou dosar
în care fosta şefă DIICOT este suspectată a fi primit o mită de 3,5 milioane
euro de la Ioan Niculae, prin intermediul lui Liviu Dragnea! @ Cuvântul de
ordine al reuniunii PSD a fost: cine nu votează acest guvern se poate considera
exclus din partid! A zis-o chiar Ponta. 

Săptămâna 51
(15-21 decembrie)

@ Tragedia de pe Siutghiol a ţinut afişul zilei. Din nefericire, toţi cei
patru ocupanţi din elecopterul SMURD au murit. Prima adusă la mal, o doc-
toriţă, a fost resuscitată iniţial, dar a decedat la spital @ Ceea ce inflamează
opinia publică este, ca şi în cazul accidentului din Apuseni, întârzierea cu care
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s-a intervenit şi lipsa unor proceduri speciale @ Vicepremierul Oprea şi-a
asumat comanda operaţiunilor, irosind timp preţios cu propria deplasare la
Constanţa, în loc să fi trimis cu prioritate o echipă de specialişti @ Strigătele
de ajutor ale victimelor s-au auzit minute în şir, pe când nimeni nu reuşea să
ajungă la locul catastrofei @ Ca şi în Apuseni, primul care a ajuns a fost un lo-
calnic, pescar, care a şi adus-o la mal pe dictoriţă @ Ironia sorţii face ca fostul
ministru al Transporturilor, Ramona Mănescu, să fie audiată în dosarul acci-
dentului din Apuseni tocmai acum @ Evenimentul nefericit s-a dovedit un bun
prilej pentru Nicuşor Constantinescu de a ieşi în faţă şi de a-l acuza pe Raed
Arafat că a dezafectat flotoarele cu care era dotat elicopterul @ Ponta participă
la reuniunea la nivel înalt a premierilor din Europa Centrală şi de Est cu dele-
gaţia Chinei, la Belgrad unde îi promite premierului sârb că va face şi au-
tostrada de legătură cu cea spre Belgrad @ A lăsat în urmă un cor de comentarii
scrisoare pe care Ponta a trimis-o Universităţii Bucureşti solicitând să-i fie re-
tras titulul de doctor, arătând că într-un viitor intenţionează să-şi refacă teza.
Lumea se întreabă de ce face acest gest, după ce atâta vreme a negat că a fost
vorba despre un plagiat! @ Raed Arafat n-a depistat greşeli majore în inter-
venţia de la Siutghiol @ Prima apariţie publică la întoarcerea în ţară a lui
Iohannis a fost la Timişoara, cu prilejul manifestărilor de evocare a debutului
Revoluţiei, unde a promis că va milita pentru realizarea unui Muzeu al Comu-
nismului @ Ioan Niculae magnatul de la Zimnicea neagă orice fel de aluzie la
faptul că i-ar fi oferit Alinei Bica mită @ CNADNR trece în subordinea Minis-
terului Transporturilor cu tot cu buget! @ Iar Rus crede că autostrada Piteşti -
Sibiu se va face, dar el nu o va mai apuca în funcţie @ Jianu se dă deştept
când nu-l mai întreabă nimeni şi critică impărţirea sectoarelor IMM-urilor şi
Turismului între două ministere. “Este o provocare”, spune fostul ministru de-
legat, dorind să se înţeleagă că de fapt este o prostie @ Adam Crăciunescu, di-
rectorul ROMSILVA, a pus la dispoziţia presei tabloul complet al stării
retrocedărilor de păduri din care reise limpede jaful comis de samsari cu con-
cursul autorităţilor cointeresate @ Cazanciuc a declarat că preferă ca urmaşul
Alinei Bica să fie un procuror din sistem @ După aproape nouă ani, în procesul
în care Ovidiu Tender este judecat pentru devalizarea CAROM s-a dat o
sentinţă prin care omul de afaceri a fost condamnat la 11 ani şi patru luni de
închisoare. Sentinţa nu este definitivă @ Decizie- bombă a CCR: legea incom-
patibilităţii primarilor este constitutională! Deci şi Iohannis este incompatibil,
iar procesul său cu ANI continuă @ Un alt viitor consilier prezindenţial George
Scutaru nu-şi mai poate reţine emoţia şi face anunţul el însuşi @ Tot mai
cuminte, pe masură ce se apropie sorocul ieşirii din funcţie, Băsescu a semnat
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toate numirile în funcţie ale miniştrilor @ Adelin Petrişor îl asemuieşte pe
Gabriei Oprea cu Kim Jong Un pentru prestaţia sa la accidentul de la Siutghiol,
unde s-a supraexpus în maniera obişnuită @ In veşnica căutare de funcţii (pe
care de regulă, le ratează) Ludovic Orban şi-a anunţat candidatura la şefia PNL,
concurându-l pe Teodor Atanasiu @ Prima zi din săptămână a fost dedicată
audierii de către comisiile parlamentare a membrilor Executivului remaniat.
O singură surpriză: propunerea pentru Românii de Pretutindeni - Adrian
Anghel n-a obţinut voturile necesare şi a fost înlocuit cu Angel Tâlvăr
@ Înţepături şi acuzaţii reciproce şi-au adresat foştii miniştri Niţă şi Nicolescu,
fostul şef de la Energie lansând acuzaţia că a fost “lucrat” în permanenţă de
titularul Economiei. La rândul său, Niţă i-a reproşat dezinteresul pentru
proiectele importante demarate de el cât a fost la Energie. @ Elena Udrea co-
munică pe facebook: nu am intervenit niciodată, în nicio situaţie, pentru nimeni
la ANRP! Nici pentru Cocoş, că nu era nevoie, atâta timp cât prietena sa era în
comisie @ Ponta vrea să-l înfunde pe Băsescu: acesta a semnat pentru Bica
după ce a refuzat alte propuneri! @ Percheziţii şi la Spitalul Judeţean de Ur-
genţă Piteşti - într-un dosar de delapidare, abuz în serviciu şi fals - în achiziţii
de medicamente @ 36 de percheziţii au fost efectuate la sediul Ministerului
Fondurilor Europene - pentru evaziune fiscală şi spălare de bani @ Hidroelec-
trica a obţinut pe primele 11 luni un profit de peste un miliard de lei! @ Cu ce
forţe mai are - puţine- PPDD-ul susţine Guvernul Ponta IV! @ A intrat zâzania
şi în Partidul Conservator: Daniel Constantin a fost acuzat de oportunism şi
ignoranţă, de către Gheorghe Iacob! Când motanul Felix nu-i acasă.... @ La
audierea lui Vâlcov, predecesorul său, Ialomiţianu i-a reproşat faptul că nu ştie
că politica monetară o face BNR-ul nu Ministerul Finanţelor @ Constantin
Niţă nu a fost schimbat “politic”, el fiind deja într-o astfel de calitate, ci din
“raţiuni de stat”. Care sunt alea, Ponta n-a vrut să-i spună...@ Vadim i-a trimis
un cadou lui Putin, prin intermediul ambasadorului Malghinov - o carte
“rarisimă”: “Eseu asupra comerţului Rusiei”, tipărită în 1777, în limba franceză
@ Anul a început cu o catastrofă aeronautică: prăbuşirea avionului medical
din Apuseni - şi se încheie cu o alta: prăbuşirea unui elicopter SMURD în lacul
Siutghiol @ Un sondaj îl dă pe Băsescu drept cel mai bun preşedinte din ultimii
25 de ani. Poate din ultimii 10 ...@ Ioana Petrescu nu se întoarce în America,
pentru job-ul de 100.000 de dolari, ci rămâne, patriotic, la cel de consilier al
lui Ponta, pe doar vreo mie şi ceva @ Semne de întrebare şi reproşuri cu ne-
miluita pe marginea tragediei de pe Siutghiol. Prima – şi cea mai mare: ce căuta
elicopterul deasupra lacului? Nu era pe traseul spre aerodrom şi nu era autorizat
să zboare deasupra apei… @ Şedinţa festivă de la Parlament a fost perturbată
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de “invitaţii” lui Petre Roman – revoluţionarii de “profesie” care îşi fac
numărul cu fiecare prilej. Au debitat inepţii de la balconul din care au anunţat
că se aruncă, fără a-şi pune însă în aplicare intenţiile @ Noiii miniştri ai Cabi-
netului Ponta IV au depus, dis-de-dimineaţă jurământul la Cotroceni. Băsescu
şi-a mai dat odată în petec acuzându-i pe cei ai Educaţiei şi Dialogului Social
de distrugerea Educaţiei. Mitocăneşte, s-a făcut că nu vede mâna întinsă a lui
Pop, iar la final şi-a luat tălpăşiţa fără a mai saluta asistenţa @ Johannis a primit
casă la Vila Lac 2. Încă 60 de zile poate fi vecin cu Băsescu, la Lac 3 @ Bombă
de la Curtea Constituţională: Ordonanţa 55 privind migraţia aleşilor locali e
neconstituţională! Migratorii îşi pot pierde funcţiile dacă vor fi daţi în judecată
de partidele de la care au plecat! @ Antonescu nu este deloc politicos cu noul
preşedinte! Zice că Johannis este un om care vorbeşte puţin şi gândeşte cât
vorbeşte! Atunci de ce l-a mai ales de urmaş? Parchetul a declanşat o anchetă
în cazul accidentului de pe Siutghiol @ Şi Guvernul vrea un audit – dar extern
– în legătură cu activitatea ISU – instituţie în care s-au băgat mulţi bani cu
rezultate puţine @ Scandal la Târgu Mureş, unde primarul din Sfântu Gheorghe
a ameninţat cu declanşarea unor tulburări de felul celor din 1990, dacă prefectul
judeţului nu este demis, pentru motivul de a fi amendat primăria pentru că la
o manifestare s-a intonat imnul maghiar şi s-au arborat drapelele unei ţări
străine @ După decizia Curţii Constituţionale, Legea traseiştilor (Ordonanţa a
devenit între timp lege) se va întoarce la Parlament @ CSM a decis că Traian
Băsescu a adus atingere independenţei justiţiei prin declaraţiile publice făcute
într-o emisiune TV în care a spus că acţiunile unor procurori au fost influenţate
de un ziarist “important”. Era, bineînţeles, vorba despre ancheta “Gala Bute”,
în care a fost amestecată pupila sa, Elena Udrea @ Înainte de a părăsi
Cotrocenii, Băsescu vrea să înmâneze decoraţiile pe care le-a decernat perso-
nalului, personal @ Procurorul general, Tiberiu Niţu, anunţă că Dosarul Revo-
luţiei este în curs de soluţionare. După numai 25 de ani… @ Elena Udrea îi
cheamă în stradă pe băsişti, duminică, pentru a-l omagia pe cel care a fost sus-
pendat de două ori… @ Şi DNA a încălcat independenţa Justiţiei: procurorii
au reclamat-o pe judecătoarea care l-a pus în libertate pe Radu Mazăre, după
ce fusese reţinut  @ A fost şi ziua clarificărilor liberale. Johannis a demisionat
din funcţia de preşedinte şi a lansat “trofeul” succesiunii. Realist, Atanasiu
s-a retras lăsând competiţia în doi: Orban – susţinut de Antonescu şi Gorghiu
– susţinută de Johannis. A câştigat, bineînţeles,  Gorghiu, în timp ce Orban
şi-a trecut pe răboj un alt rateu. Câştigătoarea a dobândit o jumătate de porto-
foliu, urmând să împartă preşedinţia cu Blaga @ Un sondaj INSCOP relevă
faptul că majoritatea subiecţilor optează pentru republică, nu pentru monarhie
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@ Înainte de a pleca spre Bruxelles, Băsescu şi-a exprimat “onoarea” de a
reprezenta România în Consiliul European. O onoare pe care n-am împărtă-
şit-o… @ Doi români voiau să vândă arme unei organizaţii teroriste din Co-
lumbia. I-au descoperit americanii care şi-au infiltrat agenţii ca cumpărători
@ Moştenirea băsistă este revendicată de PMP, partidul Elenei Udrea
asumându-şi “proiectul de ţară” al lui Traian Băsescu. Acela cu “ai noştri” şi
“ai lor”…  @ Liviu Maior, încă în funcţiune (deşi promisese că demisionează)
se laudă că a contribuit la arestarea românilor din Muntenegru, care traficau
arme pentru Columbia @ Nu-l rabdă inima pe Băsescu să nu-l mai agaţe odată
de cracul pantalonilor, prin gard, pe Putin: zice el că Federaţia Rusă vrea să
creeze o Transnistrie în estul Ucrainei @ Până şi Ponta s-a bucurat de alegerea
Alinei Gorghiu în funcţia de co-preşedinte PNL. De ce oare? @ Cocoş şi
tovarăşii săi din afacerea Microsoft vor petrece Sărbătorile în arest @ CNA
s-a dezmeticit şi a sancţionat şase televiziuni pentru încălcarea legislaţiei în
preajma şi în ziua alegerilor @ Preşedintele trudeşte din greu dând cu decoraţii
în dreapta (nu şi în stânga!). A decorat nişte ziarişti de la Europa Liberă (nu
ştiam că mai există postul ăsta) la propunerea… proprie. Pentru “serviciul cre-
dincios” din timpul “loviturii de stat” din 2012 @ Iohannis intră în pâine şi
n-are unde sta (cele opt locuinţe din Sibiu nu îi sunt de folos). Guvernul, gri-
juliu, i-a repartizat vila de protocol Lac 2, unde va sta până pleacă Băsescu din
Lac3… @ Ca să n-o mai lungească cu eliberarea vilei de protocol în care stă
de vreo zece ani, RAPPS-ul a scos-o la vânzare, punându-l pe Geoană într-o
situaţie doar cu ieşire… @ Consiliul de Administraţie al TVR a hotărât să nu
mai achiziţioneze drepturile de transmisie a partidelor din Liga Campionilor.
Costă prea mult şi televiziunea publică nu stă pe roze cu banii…@ Bugetul
Capitalei va fi, în 2015, mai mic cu 900 milioane lei @ Acuze de plagiat în lu-
crarea de doctorat la adresa Olguţei Vasilescu, primăriţa Craiovei. Aceasta
bineînţeles, neagă @ La întoarcerea de la Bruxelles, avionul în care se află
Traian Băsescu a fost… deturnat la Sibiu de ceaţa de pe Otopeni @ A fost
găsită drona care a filmat accidentul de pe Siutghiol. Aceasta a fost lansată
însă la peste 20 de minute de la impact şi nu a surprins mare lucru. Şi, oricum,
lansarea ei era ilegală, dronele fiind interzise prin lege @ Ministrul Vâlcov
previne alte manifestări agitatorice ale revoluţionarilor, anunţându-i că îşi vor
primi indemnizaţiile şi în 2015 şi 2016 @ Mircea Băsescu cere daune morale
de un milion de euro de la Clanul Bercea @ Senatul a adoptat un proiect de
lege potrivit căruia serviciile secrete ar avea acces la datele furnizorilor de in-
ternet şi telefonie @ Venerabilul Quintus crede sincer că Alina Gorghiu va pri-
meni partidul. Cum? Ştie ea cum… @ Ca să vezi! Peste 15.000 de bărbaţi sunt
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în concediu de creştere a copilului. Şi-au lăsat nevestele să lucreze @ Sâmbătă
seara, Băsescu şi-a prezentat bilanţul celor zece ani de mandat. Deşi a zis că
nu e bilanţ, cam asta a fost @ Ţiriac şi-a devansat cu două săptămâni vână-
toarea de la Balc. Motivul ar fi că la anul contractual său ia sfârşit. Mistreţii
răsuflă uşuraţi @ “Vreau acasă! Azi l-am botezat pe Răducu!” (al doilea nepot)
a răbufnit Băsescu la finalul conferinţei sale @ A făcut şi o mărturisire preşe-
dintele: cea mai grea zi din viaţa sa a fost când a fost arestat fratele său. Şi asta
în condiţiile în care ştia că Mircea nu luase banii ţiganilor @ Parlamentul a
votat Bugetul, dar liberalii sunt hotărâţi să reclame la Curtea Constituţională
@ Duminică, Johannis a depus jurământul la Parlament, în prezenţa lui Iliescu
şi Constantinescu @ Băsescu îl aştepta la Cotroceni ca să-i predea ştafeta
@ O predare cu ştaif, cu un protocol nemaifolosit până în prezent @ Înainte
de despărţire, Băsescu l-a decorat pe succesorul său cu cea mai înaltă distincţie
– Colanul Ordinului Steaua României @ La plecarea din Cotroceni, maşina în
care se afla Băsescu a rătăcit drumul în parcul Palatului @ După un ultim onor
dat de gardă, fostul preşedinte a părăsit locul în care a trudit zece ani, trecând
printre două grupuri de manifestanţi dintre care unii îl aclamau, iar alţii îl
huiduiau – în timp ce soarele apărea pe cer @ Odată scăpat de povara preşe-
dinţiei, simplul cetăţean Băsescu s-a dus acolo unde îi place cel mai mult: la
cârciuma unde-l aşteptau susţinătorii să bea împreună o bere @ A fost o
duminică fastă nu doar pentru Johannis, ci şi pentru cel care a jucat la “6 din
49” cele şase numere norocoase, cu care a câştigat aproape zece milioane
de euro.  
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Săptămâna 52
(22-28 decembrie)

@ În prima sa zi de lucru efectiv, Klaus Johannis a conferit o decoraţie
preşedintelui Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, organizaţie ale cărei rânduri
s-au rărit considerabil de când n-a mai primit noi membri @ Geoană a pierdut
şi ultima funcţie pe care o mai avea: aceea de şef al Comisiei parlamentare de
aderare la Schengen. Oricum, nu prea mai era nimic de făcut acolo… @ Libe-
ralii cred că principalul atu pe care îl deţine noua lor şefă, Alina Gorghiu, este
că nu are antecedente… dubioase! Este şi asta ceva! @ Deşi i s-a aşternut covo-
rul roşu la intrarea în sediul Partidului Mişcarea Populară, Băsescu nu s-a grăbit
(aşa cum promisese) să se prezinte la lucru şi să solicite înscrierea formală.
Elena Udrea i-a găsit repede o scuză: e prea mare pentru a se înscrie într-un
partid! Într-un partid… atât de mic! @ Ponta răsuflă, în sfârşit, uşurat! “Sunt
bucuros că se încheie o perioadă de dispute şi scandaluri! Deşi păruse că a în-
ceput să se obişnuiască şi – dovadă campania electorală – să-i şi placă!
@ Dumnezeu e cu el! Arhiepiscopul Tomisului a fost scos de sub urmărire pe-
nală de către DNA. Într-un dosar în care fusese acuzat de luare de mită de la
un student în teologie @ La început de săptămână, Iohannis şi Ponta au avut o
întâlnire la Cotroceni. Un tete-a-tete, cum nu s-a prea întâmplat pe vremea lui
Băsescu, care-l filma întotdeauna pe premier pentru a-i surprinde comporta-
mentul de “pisic” @ “Lucrurile intră pe făgaşul normal” – a concluzionat Ponta
după întâlnire @ Fiul (vitreg) al generalului Dobriţoiu, fost ministru al Apărării,
a fost condamnat la 5 ani închisoare pentru că a produs nişte clipuri publicitare
la preţuri de peste zece ori mai mari, pentru Autoritatea pentru Turism. Dumitru
Samson a mai fost implicat şi în fraudarea Referendumului de suspendare a
lui Băsescu @ Consilierii prezidenţiali au fost încadraţi oficial în schema
Cotrocenilor. Inclusiv contestatul Dan Mihalache @ Preşedintele abordează
din start problema dosarului Revoluţiei. “Este obligaţia justiţiei de a-i aduce
în faţa legii pe cei vinovaţi” – spune el. De 25 de ani se căzneşte Justiţia să
facă treaba asta şi nu o dovedeşte… @ CCR este tot mai iute: pe 29 decembrie
va discuta sesizarea liberală de neconstituţionalitate privind bugetul @ Abia
scăpat din puşcărie, Antonie Solomon, fostul primar al Craiovei este trimis din
nou de DNA în judecată, într-un dosar de retrocedare a unui imobil, pentru
abuz în serviciu @ Începem să absorbim fonduri europene cu mai multă poftă:
în programul operaţional sectorial Transporturi, procentul din 2014 este de
58,55%! @ Doar Andrei va petrece sărbătorile în familie. Pe Viorel Hrebenciuc
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procurorii l-au vrut alături de ei, în arest @ Ţiriac este optimist în privinţa
evoluţiei economiei. Investeşte 30 milioane de euro într-o clădire de birouri
cu 11 etaje şi 18.000 mp pe strada Buzeşti, la intrarea dinspre Piaţa Victoriei
@ Şeful SIPI Suceava a fost reţinut de procurori într-un dosar de fapte de
corupţie – cele pe care el trebuia să le combată @ Ministrul Bănicioiu – celebru
deja pentru că n-a semnat nici un document de când e în funcţie – vrea să mai
pună nişte taxe pe ţigări. Este manevra clasică prin care omul prost îşi omoară
găina care face ouă. Măsura este aşteptată cu nerăbdare de contrabandişti
@ După accidentul de la Siutghiol, Guvernul a dat o Ordonanţă de Urgenţă
pentru modificarea sistemului de intervenţii în situaţii de urgenţă. Toate apa-
ratele de zbor ale SMURD trec în subordinea Ministerului de Interne, iar Raed
Arafat devine coordonator permanent al intervenţiilor de urgenţă @ Gheorghe
Ştefan – Pinalty a fost trimis în judecată într-o altă cauză decât “Microsoft” –
pentru operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia sa @ Căsătorit pentru a
cincea oară, Călin Popescu Tăriceanu a devenit tată pentru a treia oară, la vârsta
de 63 de ani @ INS a corectat creşterea PIB pe 2013, de la 3,5 la 3,4% faţă de
2012 @ Referatul de expertiză privind teza de doctorat a Olguţei Vasilescu
apreciază că lucrarea sa este plagiată masiv. Olguţa protestează şi aduce dovezi
contra @ Rovana Plumb cere PNL să-şi retragă contestaţia privind Bugetul de
la Curtea Constituţională. În caz contrar nu se vor mai putea opera creşterile
de pensii programate @ Prin Ordonanţă de Urgenţă, toate firmele vor fi obliga-
te să aibă case de marcaj cu jurnal electronic! @ Gabriela Firea are un complex
de superioritate faţă de Alina Gorghiu pe care o acuză că nu înţelege nimic pe
tema bugetului. Ea crede că mai înţelege câte ceva… @ Madam Udrea e
supărată pe Johannis pentru că nu i-a cerut demisia lui Ponta. Doar acesta
promisese că şi-o dă, dacă i se va cere… @ PNL reclamă tot ce-i iese în cale:
acum Legea privind securitatea cibernetică. Cică e neconstituţională şi asta…
@ Nu este prima - şi, probabil, nici ultima dată când Traian Băsescu una spune
şi alta face. A zis că a doua zi după ce termină mandatul se înscrie în PMP.
L-au aşteptat degeaba oamenii Elenei Udrea şi, până la urmă, i-a găsit chiar ea
o scuză: e prea mare pentru un partid atât de mic. Ultima variantă este că, la
invitaţia lui Cristian Diaconescu, se va înscrie în… Fundaţia Mişcarea Popu-
lară, pe care chiar el a făcut-o @ Doamna Tatiana Niculescu Bran, consilier
pe probleme de comunicare al noului preşedinte, dă cu bâta în baltă din prima:
într-o postare pe Facebook deplânge aerul învechit, comunist, al Cotrocenilor,
unde n-au stat decât preşedinţii democraţi. Şi nici măcar o napolitană nu găseşti
în tot palatul… @ Cel mai chiulangiu europarlamentar român este Daciana
Sârbu. Iar cei mai conştiincioşi – Preda, Vălean şi Stolojan! @ Prognoza meteo
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de vreme rea a stârnit îngrijorarea Executivului. Generalul Oprea şi-a pregătit
trupele pentru confruntarea cu vijeliile şi ninsorile, prin cuvântări de îmbărbă-
tare – mai ales pentru cei care încă n-au contracte de deszăpezire @ Biroul lui
Traian Băsescu de la Cotroceni va fi sigilat pentru că nu-l vrea nimeni. Iohannis
îl găseşte “prea întunecat” – fără să explice ce vrea să spună @ Becali a primit
învoire de la puşcărie ca să petreacă Revelionul în familie. Primul drum l-a
făcut la Palatul din Aleea Alexandru ca să-şi mai reamintească vremurile bune.
Colindătorii l-au aşteptat degeaba în Pipera

Săptămâna 53
(29 - 31 decembrie 2014)

@ Cu toate pregătirile şi comandamentele vicepremierului Oprea,
ninsoarea şi viscolul au dat peste cap circulaţia cu toate mijloacele de transport,
făcând chiar şi urgenţele imposibile. Culmea absurdului: o gravidă care stătea
să nască, n-a primit aprobarea să meargă la o maternitate din Slobozia – la doar
30 km, pentru că era din judeţul Brăila. Iar drumul spre Brăila era blocat de
zăpadă @  Zăpada grea a rupt în Capitală peste 60 de copaci care au căzut
peste automobilele parcate @ După ninsoarea topită de temperaturile peste
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zero, vor urma geruri de până la minus 15 grade Celsius” @ Ruşii de la
Gazprom au pompat cu 30% mai puţin gaze, taman când se anunţă geruri mari
care afectează presiunea din conducte. Dacă rămânea ministru al Energiei,
Nicolescu ar fi trebuit să-şi dea seama, cum promisese. Noul ministru Gerea
nu şi-a luat însă un asemenea angajament @ Preşedintele Iohannis a făcut şi
prima numire în armată: generalul Nicolae Ciucă, veteran al mai tuturor
teatrelor de luptă în care ne-am aflat a fost numit şef al Marelui Stat Major
@ Pe Siutghiol s-au făcut reconstituiri absurde: s-a experimentat dacă strigătele
victimelor accidentului de elicopter puteau fi auzite de pe mal. La ce bun?
@ Pentru ca Ponta să poată renunţa la titlul de doctor este nevoie să se schimbe
legea! Mai bine o lăsa baltă… @ Curtea Constituţională a lucrat cu o viteză
de invidiat, de data aceasta rezolvând sesizarea PNL pe buget înainte de sfârşi-
tul anului. Şi respingând-o! @ Klaus Iohannis şi Victor Ponta s-au întâlnit din
nou, de data asta nu în calitate de candidaţi, ci ca preşedinte şi premier în funcţi-
une. Au discutat “lucruri obişnuite” @  În sfârşit, Mihai Răzvan Ungureanu
şi-a văzut visul cu ochii: a primit o funcţie oficială. Cea de consilier “personal”
al preşedintelui Johannis. Din păcate, onorifică – adică neretribuită  @ Se pare
că se pune capăt unuia dintre cele mai neruşinate aranjamente oneroase: con-
tractul Loteriei Române cu firma grecească INTRALOT. Ministrul Vâlcov dă
asigurări că acesta nu va mai fi prelungit… @ Preşedintele a promulgat cu
grăbire Legea Bugetului @ Tot în prima zi a săptămânii, Johannis a semnat şi
decretul de rechemare a lui Lazăr Comănescu din funcţia de ambasador în Ger-
mania. Nu ca pedeapsă pentru proasta organizare a alegerilor. Ci ca să-şi ia în
privire funcţia de consilier la Cotroceni  @ Moldova – sub asediul viscolului
şi zăpezii. Cele mai afectate – gravidele la care nu reuşeau să ajungă ambu-
lanţele… @ Noroc că s-au reluat zborurile elicopterelor SMURD @ În con-
tinuare, drumuri închise şi trenuri anulate. A devenit o regulă… @ Un
udemerist uitat la Agenţia de Mediu, Nagy Levente, a fost şi el schimbat cu
Toma Petcu @ Nu au fost anulate curse aeriene, dar majoritatea au avut în-
târzieri din cauza operaţiunilor de degivrare @ Cu o ieşire la mare doar de 400
metri, Republica Moldova are o flotă de peste 400 nave! Una dintre acestea a
provocat o criză, lansând semnale de alertă false @ CFR-ul se mândreşte că,
deşi multe curse sunt anulate, legătura cu marile oraşe este asigurată @ Lu-
crătorii MAI, aflaţi sub înţeleapta îndrumare a vicepremierului Gabriel Oprea,
ar fi salvat din nămeţi peste o mie de persoane în ultimele două zile. Nu e sigur
cum – şi de cine - au fost număraţi cei salvaţi @ Vâlcov este optimist! Nu sunt
semne că anul viitor ar urma vreo criză. Aşa că vom putea finaliza acordul cu
FMI, fără să-l prelungim @ Schimb de amabilităţi între preşedintele Iohannis
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şi Casa Regală. Principele Radu zice că acesta “a deschis întâi poarta Palatului
Elisabeta, înainte de orice paşi instituţionali”, iar noul preşedinte îl omagiază
pe rege la aniversarea a 67 de ani de la abdicarea forţată a acestuia @ PNL se
ţine ca scaiul de Ponta: cere Avocatului Poporului să “întoarcă” Ordonanţa de
Urgenţă prin care se poate renunţa la titlul de doctor. Nu că ar dori ca premierul
să-l aibă în continuare… @ Nici nu s-a răcit bine jilţul părăsit de Băsescu la
Cotroceni, că procurorii au redeschis dosarul în care Gabriela Firea îl acuză
de şantaj, pentru că într-o intervenţie publică a spus că, la întoarcerea acasă,
aceasta s-ar putea să nu-şi mai găsească acolo soţul, pe primarul Pandele…
@ Marţi, Iohannis l-a primit şi pe ministrul de Externe, Aurescu. Au discutat
de una, de alta… @ Legea Bugetului de Stat a fost publicată în Monitorul Ofi-
cial! @ Fire cumpănită, cum s-a arătat în campanie, Johannis evită să se pro-
nunţe tranşant asupra votului din diaspora. “E nevoie de o analiză”, spune el
@ Ministerul de Externe nu mai pridideşte cu atenţionările de călătorie. Nu e
bine să te deplasezi mai pe nicăieri într-o Europă măturată de vijelii şi blocată
de căderi masive de zăpadă @ Legea Funeriu a Educaţiei a fost modificată
pentru a patra oară prin Ordonanţă de Urgenţă. În curând nu va mai rămâne
nimic din ea. În total, cei 20 de miniştri ai Educaţiei au modificat Legea de
peste 60 de ori. Ultimul ministru, Sorin Câmpeanu, a operat şi el şase modi-
ficări prin Ordonanţă de Urgenţă @ Ministerul Tineretului şi Sportului o pre-
miază pe Simona Halep cu 30.000 lei (mai puţin de 7.000 de euro) – sumă
pentru care milionara noastră tenismenă nu s-ar fi dat jos din pat la un turneu.
Banii ăştia puteau primi o destinaţie mai bună – la centrele pentru copii, de
pildă @ În ceasul al 25-lea, Guvernul s-a hotărât să mai trieze mulţimea de
revoluţionari care au pus mâna pe brevete pe bază de mărturii reciproce – pre-
cum, pe vremuri FIAP-iştii. Vor rămâne în evidenţele “recunoştinţei” doar cei
care au participat efectiv la actele revoluţionare. Iar majoritatea acestora se
află în Cimitirul Eroilor… @ Minus 31 de grade marţi noaptea la Întorsura
Buzăului! @ S-ar putea să ne pricopsim şi cu nişte blindate americane în bazele
din România. Să vezi atunci cum o să sară în sus Putin! @ Marina militară
italiană a preluat controlul cargobotului moldovenesc încărcat cu 700 de imi-
granţi, din Marea Adriatică @ Noaptea de Revelion se anunţă a fi cea mai rece
din ultimii 50 de ani! @ Revine în ţară şi Bănel Nicoliţă, după câţiva ani pe-
trecuţi pe băncile de rezervă ale unor echipe franceze. Ca mai toţi jucătorii
noştri de vârf… @ Palatul de ciocolată făcut de un cofetar belgian stabilit în
Gorj a fost comandat special pentru Klaus Iohannis de către prinţul Paul şi
consoarta sa @ Rata de absorbție curentă a fondurilor europene a ajuns în acest
an, la aproximativ 52%. De şase ori mai mare decât la începutul lunii mai
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@ 25.000 de poliţişti au sărbătorit prin… muncă Revelionul, fiind de serviciu
@ În primul său mesaj de Anul Nou, noul preşedinte Iohannis s-a dovedit
la fel de zgârcit la vorbe, rezumându-se la o expunere de… 13 rânduri şi con-
cluzionând: “Aş vrea ca 2015 să fie începutul acelei Românii a normalităţii pe
care cu toţi ne-o dorim!” 

LA MULŢI ANI 2015!
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Cronologia 
principalelor evenimente 

ale anului 2014

Ianuarie
1 ianuarie: Ridicarea restricţiilor pentru români şi bulgari, con-
form tratatului unional, stârneşte un val de nemulţumire în presa
britanică. Grecia preia preşedinţia Uniunii Europene.

6 ianuarie: Fostul premier Adrian Năstase (PSD) este condamnat
la patru ani de închisoare pentru luare de mită. 

9 ianuarie: Convocarea la Ambasada SUA a sefilor din justiţie.

11 ianuarie: Victoria Nuland, subsecretarul de stat american, este
trimisă de preşedintele Obama să ne avertizeze în legătură cu de-
rapajele de la principiile statului de drept.

20 ianuarie: Accident aviatic din Munţii Apuseni, soldat cu 2
morţi şi 5 răniţi.

24 ianuarie: Foştii miniştri Zsolt Nagy (UDMR) şi Tudor Chi-
uariu (PNL) sunt condamnaţi penal pentru abuz în serviciu la în-
chisoare cu suspendarea executării pedepsei.

24 ianuarie: Zece parlamentari PDL printre care şi Elena Udrea,
se alătură PMP.

26 ianuarie: Administraţia Naţională de Meteorologie emite pen-
tru prima dată în România codul roşu din cauza cantităţilor mari
de zăpadă şi a vitezei vântului, pentru judeţele Buzău, Brăila şi
Vrancea.

27 ianuarie: Fostul ministru Monica Iacob Ridzi este condamnată
de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de abuz în serviciu.

28 ianuarie: Mikola Azarov, prim-ministru al Ucrainei, demi-
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sionează în urma protestelor de masă.

30 ianuarie: Fostul ministru Relu Fenechiu (PNL) este con-
damnat la închisoare pentru infracţiuni de corupţie.

Februarie
2 februarie: În şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în
urma accidentului în care a fost implicată aeronava BN-2, înre-
gistrată YR-BRP prezintă rapoarte Primul-ministru şi şi şeful STS.

7 februarie: Premierul Ponta participă la Ceremonia de des-
chidere a jocurilor olimpice de iarnă din 2014, desfăşurate la Soci,
Rusia.

16 februarie: Judecătorii Curţii Constituţionale a României
(CCR) decid că 26 dintre articolele şi alineatele proiectului de re-
vizuire a Constituţiei sunt neconstituţionale.

19 februarie: Forţele de ordine din Ucraina încep asaltul asupra
Pieţei Independenţei, cunoscută şi sub numele de Maidan. 

20 februarie: Un jaf armat are loc la o sucursală BRD din Bacău
în urma căruia o angajată este rănită uşor.

22 februarie: Liderul de centru-stânga Matteo Renzi a depus ju-
rământul ca prim-ministru al Italiei după ce a făcut presiuni asupra
fostul premier Enrico Letta, din aceeaşi formaţiune politică, să
demisioneze.

22 februarie: Parlamentul ucrainean decide demiterea preşedin-
telui Viktor Ianukovici şi convocarea de alegeri prezidenţiale an-
ticipate pentru 25 mai.

23 februarie: Premierul Victor Ponta nu este de acord cu numirea
primarului Iohannis ca vicepremier.

25 februarie: Într-o conferinţă de presă ţinută după Delegaţia
Permanentă a PNL, Crin Antonescu, preşedintele PNL anunţă des-
trămarea USL. Decizia este luată pentru “încălcare repetată şi fla-
grantă ajunsă la un prag inacceptabil a unor elemente ale
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înţelegerii politice la alcătuirea Guvernului de către primul mi-
nistru Victor Ponta”.

26 februarie: Miniştrii liberali din guvern îşi prezintă demisiile.
Fostul preşedinte al PNL, Călin Popescu Tăriceanu, îşi prezentă
demisia din PNL.

Martie
4 martie: Crin Antonescu demisionează din funcţia de preşedinte
al Senatului şi cere demisia prim-ministrului Victor Ponta.
Gică Popescu este condamnat Dosarul Transferurilor cu executare
cu o zi înaintea alegerilor la preşedinţia Federaţiei Române de
Fotbal.

5 martie: Învestirea în funcţie a cabinetului Ponta (3) susţinut de
către PSD, UDMR, PC şi UNPR.

8 martie: Avionul Boeing 777 aparţinând Malaysia Airlines, care
făcea legatura între Kuala Lumpur şi Beijing, cu 239 de persoane
la bord, dispare de pe radar deasupra Golfului Thailandei.

10 martie: Calin Popescu-Tăriceanu este ales  preşedinte al Sena-
tului în locul demisionarului Crin Antonescu. 

11 martie: Parlamentul din Crimeea adoptă o declaraţie de inde-
pendenţă faţă de Ucraina.

12 martie: Au loc 102 de percheziţii domiciliare în 18 judeţe din
România în cadrul Dosarului Mafia Cărnii. Sute de tone de carne
sunt retrase de pe piaţă sau distruse.

17 martie: În urma unui referendum de consultare a populaţiei
autorităţile separatiste din peninsula ucraineană declară “Repu-
blica Crimeea” şi cer alipirea la Rusia.

20 martie: Uniunea Europeană, Statele Unite şi Japonia anunţă
sancţiuni împotriva Rusiei ca răspuns la anexarea Crimeei.

21 martie: Camera superioară a Parlamentului rus ratifică tratatul
privind alipirea Crimeei la Rusia, la o zi după ratificarea sa de
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către Camera inferioară.

31 martie: Victorie a opoziţiei de dreapta în alegerile locale din
Franţa. Extrema dreaptă obţine cel mai bun scor din istorie.
Parisul va fi condus în premieră de o femeie primar.

Aprilie
6 aprilie: Alegeri parlamentare în Ungaria. Partidul conservator
Fidesz al premierului ungar Viktor Orban, acuzat constant de de-
rive antidemocratice în ultimii 4 ani, de când se află la putere,
câştigă detaşat obţinând 44,61% din voturile exprimate.

13 aprilie: Guvernul ucrainean anunţă că o “operaţiune antitero-
ristă a început la Slaviansk”, oraş din estul Ucrainei unde militanţi
pro-ruşi înarmaţi au ocupat clădiri ale poliţiei şi serviciilor de se-
curitate. Intervenţia forţelor speciale ucrainene s-a soldat cu morţi
şi răniţi de ambele părţi.

15 aprilie: Victor Ciorbea este ales Avocat al Poporului.

17 aprilie: Preşedintele Rusiei Vladimir Putin recunoaşte pentru
prima dată că forţele armate ruse erau prezente în Crimeea la refe-
rendumul din martie, care a permis alipirea peninsulei ucrainene
la Rusia.

22 aprilie: Statele Unite decid trimiterea a aproximativ 600 de
militari americani în Polonia şi în ţările baltice, pentru exerciţii
militare menite să demonstreze solidaritatea ţărilor NATO în con-
textul tensiunilor cu Rusia din cauza crizei ucrainene.

23 aprilie: Viceprim-ministru al Ucrainei Vitali Yarema a anunţat
că militanţii pro-ruşi vor fi vizaţi în patru oraşe din est: Krama-
torsk, Sloviansk, Donetsk şi Luhansk, deoarece aceştia refuză să
elibereze clădiri guvernamentale pe care le-au sechestrat anterior,
sfidând acordul internaţional de la Geneva.

24 aprilie: Ministrul rus de externe Serghei Lavrov acuză Statele
Unite de a fi în spatele revoltelor politice din Ucraina şi a spus că
Rusia va răspunde în cazul în care interesele sale sunt atacate.
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Mai
2 mai: Se înregistrează cele mai puternice violenţe de la schim-
barea puterii de la Kiev, o zi marcată de moartea a peste 50 de
persoane - 42 la Odesa şi zece într-un asalt al armatei la Slaviansk.

9 mai: Vladimir Putin efectuează prima vizită în Crimeea. Au loc
confruntări armate violente la Mariupol, soldate cu peste 30 de
morţi.

10 mai: Are loc cea de-a 59-a finală a Concursului Muzical
Eurovision 2014 în Danemarca, (câştigată de Conchita Wurst din
Austria) la care România este reprezentată de Paula Seling şi Ovi
cu melodia Miracol şi ocupă locul 12.

17 mai: Echipa feminină de gimnastică a României câştigă
medalia de aur la Campionatul European de la Sofia. 

21 mai: Fostul preşedinte al Egiptului Hosni Mubarak este con-
damnat la trei ani de închisoare pentru deturnare de fonduri.

25 mai: La alegerile pentru Parlamentul European alianţa PSD-
UNPR-PC obţine 37,60%, PNL 15%, PDL 12,23%, Mircea Dia-
conu 6,81%, UDMR 6,3%, iar PMP 6,2% din voturi. Alegerile
prezidenţiale din Ucraina sunt câştigate de omul de afaceri Petro
Poroşenko din primul tur de scrutin.

26 mai: Crin Antonescu demisionează din conducerea PNL urmat
de prim vice-preşedintele Klaus Iohannis.

Iunie
2 iunie: Regele Juan Carlos I al Spaniei anunţă că a decis să ab-
dice în favoarea fiului său, Felipe, Prinţ de Asturia.

6 iunie: Lideri mondiali se întâlnesc în Normandia, Franţa, pentru
a comemora 70 de ani de la Ziua Z, prima zi a invaziei aliaţilor
occidentali din Normandia în timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial.

7 iunie: Simona Halep joacă în finala turneului feminin de la
Roland Garros însă este învinsă de Maria Şarapova.
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8 iunie: Protocol de colaborare PSD-PPDD 

12 iunie: La São Paulo are loc ceremonia de deschidere a Cam-
pionatului Mondial de Fotbal din Brazilia.

13 iunie: Hackerul român Guccifer este inculpat în lipsă într-un
tribunal federal din statul american Virginia pentru spargerea
e-mail-urilor oficialilor guvernamentali americani şi a membrilor
familiei acestora.

14 iunie: Un avion militar ucrainean este doborât de insurgenţii
pro-ruşi la Lugansk, în estul Ucrainei.

16 iunie: Michael Schumacher se trezeşte din comă după acci-
dentul din staţiunea Meribel, din Alpii francezi, din 29 decembrie
2013.

17 iunie: Dupa negocierea ratata cu FMI, Voinea si Gherghina se
mută de la Finanţe la BNR

19 iunie: Prinţul Felipe urcă pe tronul Spaniei sub numele de
regele Felipe al VI-lea.

20 iunie: Arestarea fratelui preşedintelui, Mircea Băsescu.

24 iunie: Administraţia Prezidenţială face precizări la cazul
„Mircea Băsescu - Sandu Anghel”. Ioan Rus este numit în funcţia
de ministru al Transporturilor

25 iunie: Ambele camere ale Parlamentului României au adoptat
cu 344 voturi pentru, 17 abţineri şi niciun vot împotrivă, declaraţia
prin care se solicită demisia de onoare a preşedintelui Traian
Băsescu, în urma scandalului de corupţie în care sunt implicaţi
membri ai familiei sale.

28 iunie: Klaus Iohannis este ales preşedinte al PNL cu 95% din
voturile delegaţilor la congres (1.334 de voturi), iar contracandi-
datul său, Ioan Ghişe (144 de voturi)

28 iunie: La Sarajevo se comemorează 100 de ani de la eveni-
mentul care a dus la izbucnirea Primului Război Mondial.
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Iulie

1 iulie: Italia preia de la Grecia preşedinţia Uniunii Europene iar
social democratul german Martin Schulz este reales preşedinte al
Parlamentului European. Fostul preşedinte al Franţei, Nicolas
Sarkozy, este pus sub acuzare pentru corupţie activă şi trafic de
influenţă.

4 iulie: Parlamentul rus aprobă anularea a 90% din datoria istorică
evaluată la 35,2 miliarde de dolari pe care Cuba o are faţă de
Moscova din perioada sovietică, şi rambursarea restului sumei
(aproximativ 3,5 miliarde de dolari) în decurs de 10 ani.

8 iulie: Cabinetul israelian autorizează mobilizarea a aproximativ
40.000 de rezervişti, în perspectiva unei posibile ofensive terestre
în Fâşia Gaza. 

13 iulie: Germania câştigă Campionatul Mondial de Fotbal 2014.

14 iulie: O “afacere transguvernamentala”: licentele Microsoft.

15 iulie: Jean-Claude Juncker este ales preşedinte al Comisiei
Europene, urmând să-şi înceapă mandatul la 1 noiembrie 2014.

17 iulie: Un avion Boeing 777 al Malaysia Airlines cu 298 de
oameni se prăbuşeşte în Ucraina, la 50 km de graniţa cu Rusia. 

17 iulie: Primul ministru Benjamin Netanyahu ordonă Armatei
să înceapă o ofensivă terestră în Gaza.

18 iulie: Preşedintele american Barack Obama declară într-o con-
ferinţă de presă susţinută la Casa Albă, că prăbuşirea zborului
MH17 a fost provocată de o rachetă lansată din teritoriul controlat
de separatişti pro-ruşi susţinuţi de Moscova.

24 iulie: Arseni Iaţeniuk îşi dă demisia din funcţia de premier  al
Ucrainei.

27 iulie: Armata israeliană anunţă încetarea armistiţiului umanitar
şi reluarea operaţiunilor militare în Fâşia Gaza ca răspuns la “tiruri
constante de rachete efectuate de către Hamas”. 
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August
1 august: Presedintele Băsescu respinge propunerile de miniştri
Rozalia Biro (Cultură) şi Claudiu Manda (Buget)

8 august: Curtea de Apel Bucureşti îl condamnă pe fostul senator
Dan Voiculescu la zece ani de închisoare pentru spălare de bani,
în dosarul privind privatizarea Institutului de Cercetări Ali-
mentare. Fostul Ministrul Sorin Pantiş primeşte o pedeapsă de 7
ani de detenţie, iar Gheorghe Mencinicopschi de 8 ani.

10 august: Prim-ministrul Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, can-
didatul Partidului pentru Dreptate şi Dezvoltare (AKP), câştigă
alegerile prezidenţiale din Turcia din primul tur, devenind primul
şef al statului ales prin vot direct.

11 august: La congresul reunit PNL-PDL, Klaus Iohannis este
desemnat candidatul ACL pentru alegerile prezidenţiale din 2014

12 august: Numărul deceselor din cauza virusului Ebola a trecut
de 1000.

15 august: Forţele ucrainene deschid focul asupra unui convoi
de 23 de transportoare de vehicule blindate, camioane cu benzină
şi alte vehicule militare ruseşti “distrugand cea mai mare parte” a
blindatelor. 

19 august: Cristian Diaconescu este revocat din calitatea de can-
didat PMP la alegerile prezidenţiale şi înlocuit de Elena Udrea.

21 august: Tribunalul Ilfov decide eliberarea condiţionată a lui
Adrian Nastase din penitenciarul Jilava.

22 august: Pentru prima dată în România este confirmată boala
limbii albastre care afectează vacile şi oile este confirmată în
judeţul Buzău.

23 august: Europarlamentara PDL Monica Macovei îşi anunţă
candidatura la alegerile prezidenţiale printr-o postare pe blogul
personal.

26 august: Mişcarea palestiniană Hamas şi Israelul ajung la un
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acord de încetare a focului permanent pentru a pune capăt unui
război ce durează de 50 de zile.

28 august: Forţele Armate ale Ucrainei susţin că separatiştii pro-
ruşi, susţinuţi de tancuri şi transportoare blindate ale Forţelor Ar-
mate Ruse, luptă pe două fronturi. Un înalt oficial NATO a
declarat că în Ucraina luptă peste 1.000 de militari ruşi.

28 august: Darius-Bogdan Vâlcov este numit în funcţia de mi-
nistru delegat pentru Buget.

31 august: Parlamentul Chinei decide că Hong Kong-ul nu poate
organiza alegeri democratice pentru funcţia de lider al regiunii
autonome în 2017. 

Septembrie
3 septembrie: Mirel Palada este schimbat din funcţia de purtător
de cuvânt al Guvernului cu Corneliu Calotă

5 septembrie: Guvernul din Ucraina şi rebelii pro-ruşi ajung la
un acord pentru încetarea focului în estul ţării.

15-23 septembrie: La Amman se desfăşoară a treisprezecea
sesiune plenară a Comisiei Mixte de Dialog Teologic Catolic-
Ortodox.

18 septembrie: Scoţia votează împotriva independenţei de Marea
Britanie la referendumul pentru independenţa Scoţiei.

19 septembrie: Franţa lansează primele sale lovituri aeriene în
nord-estul Irakului, distrugând “un depozit logistic” al jihadiştilor
din Statul Islamic.

22 septembrie: Turcescu se autodemască ofiţer acoperit.

23 septembrie: O coaliţie condusă de Statele Unite lansează
raiduri în Siria asupra poziţiilor grupărilor Statul Islamic şi al-
Qaida.

27 septembrie: Organizaţia Mondială a Sănătăţii  avertizează că
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cifrele oficiale “subestimează cu mult amploarea reală a epidemiei
de Ebola” .

27 septembrie: Klaus Iohannis îşi lansează candidatura pentru
alegerile prezidenţiale printr-un miting în faţa Palatului Victoria,
sub sloganul „România lucrului bine făcut”.

28 septembrie: Congres Extraordinar al Partidului Naţional Ţără-
nesc Creştin Democrat la Braşov după constituirea alianţei
politice PMP-PNŢCD.

Octombrie
8 octombrie: Preşedintele kenyan Uhuru Kenyatta a devenit
primul şef de stat care compare în faţa Curţii Penale Internaţionale
pentru o audiere înainte de procesul în care este judecat pentru
crime împotriva umanităţii.

9 octombrie: Serghei Aksionov este ales în unanimitate, ”preşe-
dinte al republicii Crimeea” de către parlamentarii locali pentru
un mandat de cinci ani.

10 octombrie: Kim Jong-un, lider al Coreei de Nord, nu îşi face
apariţia la evenimentul care a marcat a 69-a aniversare de la fon-
darea Partidului Muncitorilor din Coreea, sporind speculaţiile cu
privire la absenţa sa publică îndelungată.

14 octombrie: Preşedintele Băsescu afirmă că premierul Ponta
este ofiţer acoperit.

22 octombrie: Un bărbat deschide focul asupra unui militar la
Memorialul naţional de război, iar ulterior cel puţin 20 de focuri
de armă sunt fost trase în Parlamentul Canadei, incidentele sol-
dându-se cu moartea atacatorului şi a unui militar.

27 octombrie: Dorin Cocoş, Gabriel Sandu, Gheorghe Ştefan şi
Nicolae Dumitru sunt arestaţi în Dosarele Microsoft-EADS.

30 octombrie: Suedia recunoaşte oficial Palestina ca stat suveran.
Israelul îşi re-cheamă  ambasadorul din Suedia.
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Noiembrie
2 noiembrie: Primul tur al alegerilor prezidenţiale din România.
Pentru turul al doilea s-au calificat Victor Ponta, susţinut de
alianţa PSD–UNPR–PC, care a obţinut 40,44% din voturile ex-
primate, şi Klaus Iohannis, susţinut de ACL, care a obţinut
30,37%. 

3 noiembrie: Turnul One World Trade Center din New York este
inaugurat la 13 ani de la atentatele din 11 septembrie.

9 noiembrie: Referendumul simbolic pentru autodeterminarea
Cataloniei - 80,7% dintre participanţi votează în favoarea inde-
pendenţei. 

16 noiembrie: Al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Româ-
nia. Klaus Iohannis obţine 54,43% din voturi, iar Victor Ponta
45,56%. La secţiile de votare din străinătate zeci de mii de români
nu pot să voteze.

19 noiembrie: Organizaţia Mondială a Sănătăţii anunţă că epi-
demia de Ebola a ucis 5.420 de persoane din cele 15.145 de cazuri
confirmate în opt ţări. 

20 noiembrie: Vizita în Republica Moldova a preşedintelui
ucrainean Petro Poroşenko şi a celui polonez, Bronisław
Komorowski. Se lansează iniţiativa de constituire a unei plat-
forme parlamentare de dialog în formatul Republica Moldova-
Ucraina-Polonia.

20 noiembrie: Este arestată şefa DIICOT Alina Bica în scandalul
retrocedărilor.

24 noiembrie: Hegedüs Csilla este numită în funcţia de ministru
al Culturii şi viceprim-ministru şi Bogdan-Lucian Aurescu în
funcţia de ministru al Afacerilor Externe.

30 noiembrie: Alegeri legislative în Republica Moldova.

Decembrie
10 decembrie: Procurorii pun în mişcare acţiunea penală îm-
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potriva SC Mediafax Group SA sub aspectul savârşirii infracţiunii
de spalare de bani şi evaziune fiscala.

13 decembrie: UDMR iese de la guvernare. Congresul american
a adoptat definitiv legea ce autorizează noi sancţiuni împotriva
Rusiei şi o majorare a ajutorului militar acordat Ucrainei.

16 decembrie: Victor Ponta renunţă la doctoratul pentru care a
fost acuzat de plagiat.

17 decembrie: Curtea declară neconstituţională “Ordonanţa Tra-
seiştilor”.

18 decembrie: Alina Gorghiu câştigă competiţia cu Ludovic
Orban pentru şefia vechiului PNL, devenind automat şi copre-
şedinte al noului PNL, alături de Vasile Blaga. 

21 decembrie: Preşedintele Klaus Iohannis depune juramântul
de învestire în şedinţa solemnă a Senatului şi Camerei Deputaţilor. 

15 decembrie: Un elicopter SMURD se prăbuşeşte în Lacul Siut-
ghiol din judeţul Constanţa. Remaniere de guvern parţială.

25 decembrie: SMURD-ul îşi reia operaţiunile aeriene. Arafat
devine coordonator al urgenţelor.

28 decembrie: Un avion de tip Airbus A320-200 aparţinând com-
paniei malaysiene AirAsia cu 162 de persoane la bord dispare
între Indonezia şi Singapore.

(Cronologie selectată de Viorel Andronic)
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Site-ul NEWS INTERCEPTOR a monitorizat frecvenţa
cu care apar în presa scrisă şi electronică numele persoanelor
şi personalităţilor publice.

Vă prezentăm clasamentul primilor 100 cei mai mediati-
zaţi “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 %
15 Hunor Kelemen 1244 825 2622 1.16 %
16 Daniel Constantin 1205 893 2021 1.12 %
17 Mugur Isărescu 1189 850 1856 1.1 %
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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 Piturca 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 %
45 Radu Stroe 558 384 1017 0.52 %
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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 %
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74 Teodor Atanasiu 302 243 508 0.28 %
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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