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Ambasadoarea 
României în Spania 
plus Iohannis  
egal fidelitate

În România nu domnesc Iohannis 
și Dragnea. Aici domnește armonia. 
Mai marii patriei sunt prieteni, dar știți 
ce prieteni? Prietenari cu degetele ară-
tătoare înșurubate. Din păcate, există și 
elemente destabilizatoare în țara asta.

Domnul turist Iohannis a fost în Te-
nerife, la un hotel ieftin în raport cu 
poziția domniei sale. Ritz Carlton Aba-
ma - 800 de euro pe noapte, apartamen-
tul. Slăbuț, președinții de state se cazea-
ză în Las Palmas, la 5000 de euro apar-
tamentul și blochează, cu suita, două 
etaje. În România, s-a spus că informația 
ar fi fost dată, pe facebook, de o femeie 
din Teleorman, care șmotruieste în Te-
nerife. Se numește Adina Maria Chiru, 
dar amănuntul mi se pare insinuat la 
modul gros. Consul onorific în Tenerife 
este doamna avocat Alina Elena Râma-
ru și cred că, măcar prin prisma profesi-
ei, ar trebui să-l înfășoare în ziduri de 
confidențialitate pe președintele Româ-
niei. Cine e Adina Maria Chiru, din Te-
leorman? O româncuță care întregește 
diaspora. De ce să introducem elemen-
tul discordiei - Teleorman! - când Drag-
nea și Iohannis se iubesc la infinit?

Niște prieteni de-ai mei din Spania 
mi-au furnizat o versiune pe care refuz 

să o cred. Ambasadoarea noastră la Ma-
drid este o persoană foarte destoinică, 
doamna Gabriela Dancău. A escaladat 
versanții diplomației cu sprijinul ve-
chiului PD. Ca să ne reprezinte cu onoa-
re, s-a sacrificat pe altarul demnității 
naționale, apropiații săi omagiind-o 
pentru că a schimbat două locuințe de 
serviciu, la Madrid, din 2016 în 2017. 
Au existat și ambasadori proletari, care 
ne-au compromis în ochii Europei, lo-
cuind în ambasadă. Nici nu mai contea-
ză că ambasada noastră nu are bani pen-
tru proiecte în Spania, din moment ce 
doamna Dancău e cazată confortabil. Și 
nici nu abuzează de locuința de serviciu, 
debordează de bun simt. Când a fost  
atentatul terorist  de la Barcelona, în 
2017, singurul ambasador care lipsea 
din Spania era Dancău. Plenipotențiara 
Gabriela are un colaborator foarte apro-
piat, Ciprian Bălțoiu. Mă refer la relații 
stricte de serviciu, pentru că domnul 
Bălțoiu nu se încurcă aiurea în relații 
clasice. E integrat în U.E., e un senior 
emancipat. Bălțoiu a fost viceconsul la 
Madrid, impus de Băsescu. După ce i 
s-a terminat misiunea în Spania, dom-
nul Bălțoiu a rămas pe loc, în calitate de 
corespondent Digi TV. Această respec-
tabilă televiziune, Digi RCS - RDS, 
ființează cu succes și în Spania, felicitări! 
Invidioșii susțin că Bălțoiu a făcut lobby 
pe lângă RCS - RDS ca să susțină acti-
vitățile ambasadei conduse de doamna 
Dancău, iar plenipotențiara l-ar fi anga-
jat pe corespondentul patriot în funcția 
de consilier (diplomatic) de imagine, 
preluând și cheltuielile dumnealui - vreo 
2500 de euro salariu. Indemnizație plus 
casă, plus chirie, încă vreo 2000. 

Vă imaginați că expunerea de mai 
sus are legătură cu șifonarea lui Iohan-
nis? Nooo, filiera consul Tenerife - am-
basador Madrid - omul Digi e o fantezie 
de-a răutacioșilor și s-a pliat excelent pe 
mintea mea halucinant - fabulatorie. 
Poporul trebuie să rămână cu impresia 
că sasul elocvent ca un Trabant a fost 
dat în primire pe filiera Teleorman. 
Totuși, domnule Iohannis, ar fi binișor 
spre bine să fiți mai atent la ambasa-
dori. Să atingă toți Everestul de eru-
diție cucerit de Emil Hurezeanu, de 
pildă. Sibian de-al dumneavoastră, 
domnule Iohannis! Hurezeanu nu a 
fost bănuit de relații oculte nici când a 
luat bursă Herder de la Ana Blandiana 
și a rămas în Occident. n
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Kovesi a 
descoperit 
prevenţia!
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băuți  
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Vineri,  
ziarul  
NaţIONal  
apare cu  
filmul de  
colecţie  
„Regretele  
domnişoarei austen“ 

Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6365 lei
1$ 3.8484 lei
1chf 3.9394 lei

Bitcoin BTC
    $ 8080.99 
Ripple XRP
      $ 0.7590 
Ethereum ETH
 $ 814.40

ExcluSiv

Principele Nicolae a revenit în românia! 
aşa se explică ieşirile tot mai dese ale 
cuplului Margareta-Duda prin oraş.

S-a întors!

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu a mai 
fost lăsat să vorbească în plenul Parlamentului 
European, când se discuta despre modificările 
aduse legilor Justiției. Pentru că așa vrea și a 
vrut UE, pentru că așa sunt făcute jocurile euro-
pene. Pentru că trebuie să ne iasă din cap că vom 
depăși vreodată nivelul de țară de mâna a doua. 
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