
Ministerul 
de Externe  
și Spania

Dăncilă i-a trimis o scrisoare lui 
Teodor Meleșcanu. Tema e veche de 
28 de ani și o rezum.

Trebuie reevaluați ambasadorii, 
consulii, personalul din misiunile di-
plomatice. De asemenea, Ministerul 
de externe este obligat să investigheze 
ce (dez)avantaje economice a avut 
România de pe urma unor ambasa-
dori și consuli pur decorativi. Acești 
târgoveți cu statut diplomatic nu atrag 
țările respective în proiecte, pentru că 
nici nu le inițiază. Iar când le inițiază, 
sunt puerile. Târgoveții cu statut di-
plomatic (ce-mi place cum sună!) se 
dovedesc speriați de țările unde au 
fost trimiși, știu doar drumul de la 
serviciu spre casă, unde mai caută câ-
te un bon, ca să-l deconteze. Cunosc 
exemplul unei firme românești de 
produse alimentare, care a pătruns pe 
piața internațională pe cont propriu. 
Patronii nu au găsit niciun atașat eco-
nomic care să faciliteze intrarea în su-
permarketuri. Ne trebuie oameni cu 
detentă diplomatică, economică și 
culturală. E cazul să terminăm cu ste-
wardesele, balerinele și securiștii din 
diplomație. Misiunile consulare nu 
sunt orfelinate profesionale de lux.

Ambasadele noastre de maximă 
iradiere economică sunt SUA, Spania, 
Germania, Rusia, Marea Britanie, 
Franța, Italia, Țările Nordice și Israel. 
Voi scrie despre cele la care (pretind 
că) mă pricep. În Marea Britanie și Da-
nemarca avem doi amici de-ai lui Io-
hannis, Dan Mihalache și Mihai Gră-
dinar. Lucrurile merg bine în Germa-
nia (Emil Hurezeanu) și în Franța (Lu-
ca Niculescu). Ca miniștri, scriitorii și 
ziariștii sunt catastrofali. Dar ca amba-
sadori se dovedesc perfor manți, fapt 
demonstrat de Hurezeanu și Nicules-
cu. Lumea a zâmbit când Radu Banciu 
s-a autopropus consul la Marsilia. Ar fi 
făcut revoluție, dar nu le convenea 
securiștilor eternizați în sudul Franței.

Foarte rău stăm în Spania. Nu în-
tâmplător am așezat-o lângă SUA, ca 
importanță. Socotind de la Madrid la 
ultimul cătun, în 75% dintre localitățile 
Spaniei trăiesc români. La Madrid, dar 
și în consulatele din Spania avem ne-
voie de economiști eminenți. Ambasa-
dorul nostru este o doamnă, Gabriela 
Dancău din Strehaia, inofensivă eco-
nomic (într-o țară cu 19000 de kilo-
metri de autostradă!) și plăpândă cul-
tural. Trecând peste instantaneele ofi-
ciale, știți cu cine s-a pus la pozat - 
merci, facebook! - la recepția anuală 
de la Palacio Real, organizată în onoa-
rea ambasadorilor ? Răspunsuri: a) cu 
Regele Spaniei, b) cu ambasadorul 
SUA, c) cu ambasadori din lumea a 
treia. Corect este d) cu soțul. Merită 
văzut pe Youtube și mesajul pueril al 
României de Ziua Națională a Spaniei. 
Infanta din Strehaia a urcat personalul 
pe acoperișul ambasadei și fiecare alpi-
nist a rostit câte o propoziție din cate-
goria "iubim Spania la centenarul Ro-
mâniei" sau "în Spania s-a născut Îm-
păratul Traian". Chestia asta se numește 
montaj-literar artistic de grădiniță. 
Domnule Meleșcanu, nu putem trimi-
te pe oricine într-o capitală în care Pa-
seo Castellana e mai lată decât Cham-
ps Elysees și se află pe acest bulevard 
Muzeele Prado și Thyssen, statuia lui 
Velasquez, stadionul Santiago Berna-
beu, ministere, camere de comerț, ho-
teluri de cinci stele. De pe Paseo Cas-
tellana ajungi în jumătate de oră la To-
ledo (El Greco și Cervantes), călăto-
rind prin Castilia - La Mancha. Totuși, 
totuși, M.A.E., totuși! n
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Oltin „Faimosul” este, de fapt, turistul de 
la Exatlon. Giani, tată, ce-ai fost şi ce-ai 
ajuns! Munceşti pentru trântori
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dEciziE aŞtEPtatĂ

1€ 4.6650 lei
1$ 3.7930 lei
1chf 3.9829 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.578 
Ripple XRP
      $ 0,6894 
Ethereum ETH
 $ 533,28

A apărut în spațiul public un document care ar 
fi trebuit să ducă la revolte de stradă. Nu s-a în-
tâmplat nimic, pentru că în România este frig și 
lumea nu protestează pe ger. Ori suntem români 
ori ce? La noi, sezonul de revolte începe când se 
ridică prohibiția la pescuit, să fie ceva mai cald, să 
mai facem și un grătar după ce ne mitingim cât de 
cât zgomotos. Documentul este datat la 10 oc-
tombrie 2012 și provine de la UE. Citești și rămâi 
mut. Comisia Europeană cerea explicații cu privi-
re la pașii procedurali în legătură cu o listă de 
personalități importante din România, acuzate de 
fapte de corupție.
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Cînd au votat-o, mulţi s-au gândit că Firea, fi-
ind femeie, este, înainte de toate, gospodină. 
Adică, poate conduce treburile casei, deci ar pu-
tea gestiona și casa mai mare, a tuturor bucureș-
tenilor. Ţeapă! Ea vorbește mult la televizor. Îi 
plac comandamentele de iarnă în direct pe tv, nu 
și pe străzi.
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