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Inteligent, independent,
impertinent
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Cică tânărul demnitar ar fi fost
umilit de Dragnea, sfidat de Teodorovici, legat de mâini şi de picioare
în guvern. Fiind singurul care părea să mai aibă contact cu lumea
reală din echipa Dăncilă, e clar ce
i s-a întâmplat. A fost perceput ca
un corp străin şi eliminat imediat.
Odată cu aceasta, IQ-ul executivului, şi aşa deficitar, a scăzut dramatic, cam ca nivelul de trai. * Declarate, de trei ori, neconstituţionale de
CCR, pensiile speciale pentru aleşii
locali, primari, preşedinţi de consilii judeţene şi vici, revin pe tapet.
Judecând după tenacitatea cu care
Puterea îşi urmăreşte interesele,
ne-am putea aştepta să desfiinţeze Curtea, numai ca să le poată da
pensii babane tovarăşilor. * Eveniment epocal. Dănuţ Andruşcă a
dat un interviu. Chiar dacă se cam
vede că textul a fost binişor întors
din condei, e mare lucru că ministrul Economiei a vorbit. „Eram la
mănăstire când am aflat că voi fi
desemnat ministru”, povesteşte Andruşcă. Deci Dumnezeu există! Şi,
din păcate pentru noi, e mai mult
pesedist decât român. * Un deputat USR, Cristian Dragnea, vrea
să-l deposedeze, prin lege, pe preşedintele PSD de numele pe care îl
poartă. Parlamentarul a explicat că
nu mai suportă să îl cheme Dragnea şi a lansat o petiţie publică în
sprijinul iniţiativei sale. „Nu merită
el să poarte numele atâtor Dragnea
cinstiţi”, a spus Cristian despre Liviu. Da’ ce, noi, cei care încă n-am
plecat din ţară, merităm asemenea
hal de conducători?! * Exclus din
PNL, Cataramă demisionează. Ba
mai mult, îşi face partid şi candidează la preşedinţie. Iar vor fi mai
mulţi candidaţi, pe dreapta, decât
partide. Partidul Dreapta Liberală, PDL, nu-i cea mai fericită idee.
Acronimul ăsta de tristă amintire
s-ar putea să-l cam încurce. * Pentru a treia oară, Iohannis cere public
schimbarea guvernului DragneaDăncilă, „un accident al democraţiei”. Dincolo de faptul că, la noi,
democraţia e atât de buşită, încât
accidentul ăsta abia dacă mai contează, e greu de crezut că, măcar
pentru o secundă, preşedintele şi-a
imaginat că PSD se va conforma.
Totuşi, Dragnea a avut un răspuns.
A mai dat cu o valiză de masă. *
La Bolintin Vale, doi paşi distanţă
de casa senatorului Bădălău, a fost
mare tămbălău. Vrând să plece cu
un bancomat, doi hoţi au detonat o
butelie lângă peretele de care era
fixat acesta. Cică familia pesedistului „trăieşte în teroare”. Ei, dacă
dl senator avea grijă de pistol şi nu
i-l furau hoţii, făcea el ordine-n sat.
Foc cu foc şi automat! * Remanierea mică. La Afaceri Externe s-a
pus ministru nou. Şi la Educaţie
Abramburica e, pentru a patra oară,
titular de portofoliu. Asta după ce,
mai azi-vară, acuza, în scrisori publice, vidul de democraţie din PSD.
Uite că scandalul poate fi rentabil şi
la pesedişti! Cu condiţia să ştii când
şi cât să te pleci ca să pupi mâna stăpânului. * Comisia de examinare de
la Bruxelles a lăsat repetent guvernul Dăncilă, la examenul de bune
maniere europene. Şeful PSD a replicat, ca un prostălău picat la bac,
că altele sunt priorităţile românilor:
drumuri, spitale, educaţie, un trai
mai bun... Pe bune, măi Daddy?!
Păi, la astea stăm şi mai rău. * La

MCV am ajuns în urma Bulgariei şi
Rezoluţia Parlamentului European
ne pune în rând cu „democraţiile”
lui Orban şi Putin, iar Dăncilă se
declară dezamăgită. Ce curaj, domnule! Te şi miri că n-au zburat-o pe
loc! Dar, dacă ea e dezamăgită, noi
ce să mai spunem?! * Ca la noi...
Monica Macovei a demisionat din
partidul pe care ea însăşi l-a înfiinţat. Umblă vorba că s-ar duce la
USR, cap de listă la europarlamentare. Ea nu avea partid, că ăla numai
partid nu se putea numi, ei nu au
cu cine. Deci interesul e reciproc.
Reciproc avantajos. * Există, de-a
dreptul incredibil, nu?, chiar şi în
PSD oameni cu bun simţ, devotaţi
valorilor democratice şi parcursului
european al ţării noastre. Trei parlamentari ai partidului şi-au anunţat demisia, după raportul MCV şi
rezoluţia Parlamentului European.
Emanuel Botnariu, Corina Bogaciu
şi Cătălin Zamfira au ales să plece
înainte să-i dea Dragnea afară. Deci
mai există speranţă. Dar să n-o căutaţi în PSD. * De ce? Păi, acolo nu
mai există decât tupeu, un tupeu
fără margini. Cine ar fi crezut că
Florin Iordache, părintele penalilor,
cel ce a părăsit în mod ruşinos Ministerul Justiţiei, plagiatorul care,
mai ieri, nu ştia decât să repete:
„Altă întrebare”, poate deveni atât
de obraznic? Deputatul le-a arătat
degetul mijlociu, cu ambele mâini deodată, colegilor din Cameră.
Apoi, luat la rost cum îşi permite
să înjure Parlamentul, a spus c-ar
fi avut un spasm. Ca să vezi! Deci
crampele minţii se transmit şi la
mâini?! * Iohannis şi prima doamnă
au fost la Londra, pentru a participa
la aniversarea prinţului Charles. Cu
ocazia împlinirii a 70 de ani, prinţul
moştenitor cu cea mai îndelungată
perioadă de aşteptare din istorie a
primit de la preşedinte o icoană şi
câteva sticle de vin. Printre acestea
şi una ce datează din 1948, anul de
naştere al Alteţei Sale. La asta Iohannis putea să renunţe. Din câte ne
amintim noi, aici, în România, n-a
fost tocmai un an bun. * Prototipul
perfect al analfabetului funcţional,
premierul Viorica Dăncilă citeşte
ce i-au scris alţii, dar nu pricepe
ce vorbeşte. Referindu-se la nişte
afirmaţii venite din opoziţie, primministrul a ţinut să afirme că „predilecţiile” acesteia cu privire la starea economică a ţării s-au dovedit
eronate. Evident, Opoziţia se înşală! La fel s-a întâmplat şi în ceea ce
o priveşte. În materie de prostie, ea
a depăşit cele mai îndrăzneţe „predicţii”. * Venit la Felix, pentru a
participa la un simpozion pe teme
de combatere a corupţiei, primarul
din Mihăileşti – Vâlcea, Constantin
Bărzăgeanu, a furat maşina de lustruit pantofi aflată în holul hotelului
în care era cazat. Procurorii încă nu
au răspuns la întrebarea dacă gestul edilului liberal a fost consecinţa
uimirii care l-a cuprins la vederea
unei astfel de minuni a tehnologiei
sau dacă, fiind plecat de acasă, posesia unei astfel de scule îi devenise
indispensabilă, în lipsa subalternilor care să-l „lustruiască”. * Câţiva
membri ai grupului #rezist au tapetat cu „urări de bine” gardul casei
lui Florin Iordache. „Cine a îndrăznit să facă asta?”, a zis, scos din sărite, deputatul PSD. De undeva, din
neantul istoriei, răspunsul a venit ca
un ecou: „Altă întrebare”. *
n Dănuţ Găluşcă

Titular S.C. IMOBILIEN VARGA S.R.L. prin VARGA ANTON
anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. HG
1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului de
mediu pentru „PUZ – CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO CU AUTOSERVIRE” în oraşul Valea lui
Mihai, str. Calea Revoluţiei, nr. 114,
nr. cad. 52692, jud. Bihor.
Prima versiune a planului poate
fi consultată la sediul A.P.M. Bihor,
Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A din
data 19.11.2018 (apariţia primului
anunţ) între orele 9.00–14.00. Publicul interesat poate transmite, în
scris, comentarii şi sugestii, până
în data de 07.12.2018 (în termen de
15 zile calendaristice de la data publicării celui de al doilea anunţ), la
A.P.M. Bihor, Oradea, B-dul Dacia,
nr. 25/A, e-mail apm@apmbh.ro în
zilele de luni–vineri, între orele 9.0014.00.
(809)
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Sunt alături de tine,

dragă Veta, la pierderea soţului
tău drag,
COSTI DUMA.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Lenuţa Cuc.
(6814)

V

Un gând de alinare şi

mângâiere pentru colega noastră Elena Bala, în aceste momente grele, când se desparte
de tatăl ei drag. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică, iar familiei
sincere condoleanţe! Colectivul
G.P. P. nr. 31, Oradea. (6802)

V

Sincere condoleanţe

familiei preot Bala Ioan, la trecerea la cele veşnice a socrului
său drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fam. Puşcaş
Petru. (6806)

V

V

Suntem alături de colega noastră Ilea Maria, la trecerea în nefiinţă a tatălui. Sincere condoleanţe! Colectivul
C.S.E.I. Orizont Oradea. (6801)

V

Suntem alături de colegul nostru frate împreună slujitor preot Bala Ioan, la trecerea la cele veşnice a socrului
său drag. Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Preoţii celor două biserici din cartierul Nufărul, preot Câmpian Mircea, preot Inţe
Liviu şi preot prof. Brie Mihai.
(6808)

V

Împărtăşim durerea familiei preotului Bala Ioan, în
aceste momente triste când se
desparte de tatăl, socrul şi bunicul drag. Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Lui. Locatarii blocului C 7, str. Decebal.

V

Gânduri de alinare şi
sincere condoleanţe familiei
Pop Vasile, la plecarea pe drumul veşniciei a dragei soţii
PETRICA POP.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Cosma Aurel.
(6809)

V

Mulţumim tuturor celor care prin prezenţă, flori şi
condoleanţe au fost alături de
noi, la greaua despărţire de cea
care a fost soţie, mamă şi bunică iubitoare,
IOLANDA JURCA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Familia îndoliată.

V

Cu adâncă durere în
suflet, mă despart acum de iubitul meu soț
GHEORGHE
VICTOR GHINIȚĂ
(Bobo),
după o lungă și grea suferință.
Înmormântarea are loc azi, 19
noiembrie, de la ora 15.00, din
Capela Orășenească. Dumnezeu să îl odihnească. Soția Mia.

comemorări

V

Azi, 19 noiembrie, se
împlinește un an de când a plecat pe drumul veșniciei iubitul
meu soț,
IOAN UNIȚA.
Bunătatea, blândețea și dragostea ta pentru mine vor rămâne veșnic vii în inima mea.
O rugăciune, o floare, o lacrimă
și o lumânare este tot ce îți mai
pot oferi la tristul tău mormânt.
Dumnezeu să-ți dea odihnă
veșnică. Soția Florica, îndurerată. (1843)

V

Un suflet curat, un Vărsător rătăcitor zboară prin pulberea de stele în căutarea unui
astru strălucitor, loc de popas
paradisiac şi de odihnă pentru cei dragi. Acolo în Grădina
Cerului plină cu trandafiri superbi, ascultând o melodie divină cântată de corul Îngerilor Însoţitori priveşte în zare
cu zâmbetul inconfundabil la
cei care i se vor alătura călătoriei eterne. Doar aşa ne explicăm plecarea grăbită către stele acum 4 ani, în 17 noiembrie,
a psihologului
LADISLAU
DESIDERIU VASS.
Ne-a lăsat moştenire amintiri unice în albumul de familie şi repere de conduită morală
şi de competenţe în mapa profesională pe care le-a îmbinat
armonios în viaţa pământeană. Soţia Cornelia, fiii, nurorile
şi cei 4 nepoţi mulţumesc celor
care l-au cunoscut şi care sperăm îi vor dărui o clipă de aducere aminte. Somn lin şi odihnă binemeritată, nobil cavaler
al Rozelor, soţ, tată şi bunic iubitor! (6655)

Anunţurile de
comemorări
şi decese se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea Gojdu

Suntem alături de pre-

nr. 3, luni-joi între orele 8.00-18.00,

otul nostru din Parohia Ortodo-

vineri, între orele 08.00-16.00, du-

xă Oradea Nufărul preot Bala
Ioan, la trecerea la cele veşnice a socrului său drag. Sincere
condoleanţe. Consiliul şi Comitetul Parohial al Bisericii Ortodoxe Nufărul. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. (6807)

V

Mulţumiri tuturor rudeniilor, vecinilor şi cunoscuţilor care au fost alături de noi,
când am condus-o pe ultimul
drum pe cea care ne-a fost soţie, mamă, soacră şi bunică,
FLOARE ALB.
Familia Dumitru Alb. (1843)

minică, între orele 12.00-16.00

r la ghişeul de pe str. Patrioţilor
nr. 2 (lângă Teatrul de stat) luni-vineri, între orele 9.00-16.00, duminică, 16.00-18.00.

