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Uniunea republicilor 
sovietice corporatiste

Locul comun "Udrea l-a distrus pe 
Băsescu'' este la fel de enervant ca "Gu-
vernul Adrian Năstase a fost cel mai 
bun, de la revoluție încoace."

Nu, nu Udrea, ci Monica Macovei 
l-a fezandat pe Băsescu. Nu, nu Udrea 
i-a spart familia lui Băsescu, dar 
justiția lui Macovei i-a cazat-o la Poar-
ta Albă. Nu, nu Guvernul Năstase a 
fost cel mai bun, ci Guvernul Tăricea-
nu, între 2004 - 2008, când s-au ridicat 
mediul de afaceri și patronii români. 
N-a fost un guvern foarte bun. Doar 
bun. Ar fi fost foarte bun dacă pe Tări-
ceanu l-ar fi sprijinit și Băsescu. Dar el 
o sprijinea pe Monica Macovei, în 
efortul ei de a fărâmița capitalul au-
tohton. Astăzi, în Uniunea Republici-
lor Sovietice Corporatiste nu există 
nicio firmă puternică având capital 
sută la sută românesc. Patronii născuți 
și crescuți aici n-au voie să fure, foarte 
bine, aplaud, sunt de acord! Dar 
multinaționalele au voie și, ca să le 
convingem să nu se retragă din Româ-
nia, le implorăm "furați, furați orice 
dar nu plecați!" În urmă cu 25 de ani, 
toată lumea încerca să-și deschidă o 
firmă. Azi, cea mai bună afacere e să te 
angajezi la Stat. Și, eventual, să 
fugărești "hoții din mediul privat". 
Toate astea întâmplându-se în aplau-
zele străinilor incoruptibili, care sunt 

foarte interesați, desigur, ca românii 
să posede companii viguroase. Vin cu 
lucruri concrete, ca să vedeți cine ne 
dă lecții. În cartea "Mai sunt judecă-
tori la Berlin", apărută la RAO, Dan 
Radu Rușanu (a fost trezorierul PNL, 
e proprietar de hoteluri, dar nu m-ar 
mira ca tefeliștii să-l acuze de comu-
nism) scrie despre interesele ambasa-
dorilor. "Din multitudinea de exem-
ple, am să mă opresc la două. Ambasa-
dorul Olandei din perioada referen-
dumului din 2012, care înfiera corupția 
existentă în țara noastră, dar care fă-
cea presiuni la ANAF pentru favoriza-
rea firmei unui infractor care, mai târ-
ziu, a și fost condamnat pentru infrac-
țiuni economice. Și al doilea exemplu, 
Mark Gitenstein, care, după, termina-
rea mandatului, a devenit consilier 
personal pe probleme de asigurări al 
domnului Dan Adamescu, având o 
indemnizație lunară de aproape 
100.000 de dolari."

Mii, mii, mii de oameni au făcut 
pușcărie pe legile Monicăi Macovei. În 
2015, s-au dat de 16 ori mai multe man-
date de ascultare decât la FBI. Se pun 
sechestre în patru secunde și, după ce 
se plătește prejudiciul, durează luni sau 
ani până se face deblocarea. Când se ju-
decă eliberări condiționate, în sălile tri-
bunalelor au loc momente sfâșietoare. 
Oameni nevinovați, susținuți din sala 
de copiii lor, în lacrimi, recunosc fapte 
vag sau deloc dovedite, doar - doar vor 
scapa mai repede din închisoare, iar ju-
decători care nu i-au văzut vreodată pe 
cei încarcerați le spun că "nu v-ați căit 
introspectiv!".

Dar tefeliștii au alte priorități. De 
când Dragnea a gonit SPP de lângă 
miniștri (nu mă așteptăm ca individul 
amfibiu și vâscos să facă și lucruri bu-
ne), propagandiștii de pe facebook în-
cearcă să ne intoxice că printre sepepiști 
sunt mulți băieți deștepți. Puțin spus - 
deștepți. Sunt geniali. Îi ajut și eu cu o 
poveste pe care o știu de la o fată de oraș. 
O golancă simpatică. "Am ajuns «pe ca-
meră» cu un sepepist. Pe modelul 
«domnișoară, vă place să umblați în 
blugi? Umblați și în ai mei!», sepepistul 
m-a invitat subtil să-i iau măsura, prin 
pantaloni. Am pus mâna. M-a întrebat: 
«simți ce tare e?» Și mustăcea, semnifi-
cativ, mulțumit de el. Pe urmă a precizat. 
«Ăla e pistolul!». Nu mai râde, că după 
câteva luni m-a invitat alt sepepist, la o 
partidă. Dar nu m-am dus. Io sunt baga-
boantă serioasă și n-am chef să-mi iasă 
vorbe că umblu cu sepepiști!" n
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6533 lei
1$ 3.8025 lei
1chf 4.0203 lei

Bitcoin BTC
  $ 16770.58 
Ripple XRP
      $ 2.6696 
Ethereum ETH
 $ 1048.58

Astăzi,  
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NAţioNAl 
apare cu  
filmul de 
colecţie 
„regretele 
domnişoarei 
austen“ 
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Nu ştim ce-a fost în capul machiozei 
olguţei Vasilescu. Ce ştim sigur e că şi 
ea, ca mai toţi românii, a fost afectată 
de măsurile doamnei ministru.

Răzbunare sau 
exces de zel?
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Parcă e un făcut, Guvernul Dăncilă a început 
cu stângul cam peste tot. Cu un ministru semia-
nalfabet la Educație, cu un alt ministru care a se-
mănat un haos pe piața muncii, dar și cu un con-
silier personal al premierului încălțat, în primă 
instanță, cu opt ani de închisoare pentru o tonă 
de fapte penale. Normal că lista e mult mai lun-
gă, dar uite cum cine nu te aștepți deschide gura 
și scapă o cugetare ca o flegmă pe un tablou de 
Aivazovski. Se numește Sorina Pintea și este mi-
nistrul Sănătății. paginile 4-5
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