
Şoferii lui 
Dragnea 
au pus 
mâna  
pe mai!

Diaspora din Spania 
şi târgoveţii cu 
statut diplomatic

Nu e prima dată când scriu des-
pre târgoveţii cu statut diplomatic 
din ambasadele şi consulatele Ro-
mâniei.

Acum, evenimentele se află într-o 
ebuliţie socială care poate depăşi 
chiar şi tensiunile electorale din 2014 
sau 2016. Într-o localitate andaluză, 
Pedrera (5000 de locuitori), trei blon-
dălăi rrromanezi s-au certat cu nişte 
spanioli, în trafic. Consecinţe: miting 
în faţa Primăriei, 10 maşini ale româ-
nilor din diaspora au fost vandaliza-
te, iar primarul din Pedrera a spus că 
"şi mie îmi place să văd oameni îm-
puşcaţi!". În acest moment, cei peste 
1.300.000 de români din Spania sunt 
în pericol. Mulţi au fugit deja din Pe-
drera, iar autorităţile de la Bucureşti 
se pregătesc să trimită emisari supe-
rior specializaţi, pentru că personalul 
diplomatic din  ambasadă şi consula-
te e depăşit.

Să vedem cine-i apără pe românii 
din Spania. Ambasador este doamna 
Gabriela Dancău, 41 de ani, intrată 
în diplomaţie pe filiera pedelistă. Gu-
vernul Boc a numit-o consul general 
la  Lyon (2011), iar Lazăr Comănescu 
a avansat-o, pentru merite deosebite, 
în 2016, trimiţând-o ambasador la 
Madrid. La Lyon s-a discutat despre 
o închiriere interpretată ambiguu a 

spaţiului consular. A absolvit faculta-
tea de drept din Craiova şi un liceu 
din Strehaia, dar distinsa concitadină 
a lui Leo este o intelectuală de marcă. 
Dacă îi urmăreşti parcursul profesio-
nal şi vezi câte masterate şi alte ates-
tate de competenţă şi erudiţie a do-
bândit cu sudoare, cu sudoarea frun-
ţii, poţi să crezi că doamna Gabriela 
Dancău e patronul spiritual al lui Ti-
tulescu. După modelul european 
Strehaia, enciclopedica Gabi a trans-
format ambasada în cămin cultural. 
Lipsesc doar nunţile şi parastasele. 
Diaspora (din Spania şi de peste tot) 
e constituită din asociaţii, care se re-
unesc în federaţii. Ambasadoarea nu 
are întâlniri cu federaţiile, ci cu nişte 
asociaţii de casă, alcătuite din 200 - 
300 de vociferanţi de profesie. Nu a 
excelat nici în ceea ce priveşte orga-
nizarea de întâlniri la nivel de mi-
niştri. Când venea la Madrid minis-
trul nostru plin dintr-un anumit do-
meniu, avea în faţă cel mult un secre-
tar de stat spaniol. Din vreo şase 
- şapte încercări de a stabili întreve-
deri la nivel de ministru, doar minis-
trul educaţiei s-a întâlnit cu omolo-
gul său. Şi gândiţi-vă că, în 2018, 
avem centenarul, iar în 2019 alegeri-
le prezidenţiale! Pe lângă alte calităţi, 
doamna Gabriela Dancău este şi o fa-
milistă desăvârşită. Gabi vrea să-şi 
ajute soţul, pe maestrul Ninel Dan-
cău, să devină şef al ICR Madrid. Mi 
se pare corect. Ninele, meriţi, oricum 
eşti peste Horică! Horică Patapievici. 
Iar zilele trecute, Gabi şi Ninel au 
postat pe facebook o poză cu ei şi Ri-
chard Gere. Patapievici n-are poză 
nici cu Mărculescu, maestrul Costin 
Mărculescu.

România posedă şi întreţine o 
adevărată tradiţie în a se umple de 
respect diplomatic, în Spania. Înain-
tea doamnei Dancău, ambasador a 
fost Ion Vâlcu, împotriva căruia di-
aspora a făcut mitinguri, contestân-
du-l vehement, cu trimitere la tot ar-
borele genealogic. Iar în 2013, PSD a 
pus-o consul general la Barcelona pe 
Geanina Boicu, o diplomată dezin-
voltă, care a început ca menajeră, 
când a venit în Spania. Geanina pe-
sedista a luat-o de jos, bravo ei, şi a 
ajuns sus după ce a cunoscut bine, bi-
ne ţara. Viva Espana! n
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revoluţia 
taximetrelor  
o costă pe gabi 
firea minimum  
50.000 de voturi

exclusiv

psD: nu ne 
batem, doar 
ne scuipăm!

poliţia şi-a 
ascuns faţa  
în prohab
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Batjocura fără  
margini a politicienilor

cum îşi 
stochează 
rusia aurul

Zuckerberg a pierdut  
3,3 miliarde de dolari, 
după ce a anunţat că 
modifică facebook

trump a ajuns la 
2.000 de minciuni
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PanDele a ajunS 
Patron meDia, 
ceea ce îi DeSchiDe 
largi PerSPective 
spre puşcărie
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Împăcare cu cântec...

poza zilei
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6377 lei
1$ 3.8247 lei
1chf 3.9408 lei

Bitcoin BTC
  $ 13771.09 
Ripple XRP
      $ 1.8890 
Ethereum ETH
 $ 1359.19 5
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10Bulibașa 
coarnă
Sindicalistul 
atotștiutor a  
ajuns atât de 
important încât 
televiziunile fac  
„direct“ de la el  
de acasă, din  
fotoliul de  
bulibașă al 
polițiștilor.

În polonia, 
problema  
pedofililor a 
fost rezolvată  

În timp ce la noi 
cad capete de poliţişti, 
opinia publică freamă-
tă de indignare, şi 
chiar soţia poliţistului 
amator de prea multă 
prospătură cere cas-
trarea bestiei, Polonia 
este pe cale să rezolve 
ameninţarea pedofilă  
foarte simplu. 
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În PSD nu există tabere, a declarat Mihai Tu-
dose. În PSD nu există tabere, a declarat şi Liviu 
Dragnea. Ia uite, ca să vezi potriveală! Când 
prim-ministrul unei țări declară că în partidul 
care l-a adus la putere nu există tabere, trebuie 
să-l crezi. Dar şi pe liderul partidului care l-a 
împins în față trebuie să-l crezi, că nici el n-o fi 
vreun amărăştean din Teleorman îndrăgostit de 
comuna cu metrou, asfalt şi miniştri.

urmașii  
regelui mihai 
pupă și ei piața 
independenței


