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Inteligent, independent, impertinent
urmare din pagina 1
Cică, pe vremea în care era om
însurat, Dragnea ar mai ﬁ avut o
favorită. Deşteaptă şi frumuşică foc, Cătălina Ştefănescu voia
morţiş să devină un fel de Mata
Hari a României. Tânăra speranţă a spionajului românesc n-a avut
noroc. În ciuda tuturor intervenţiilor făcute de Liviu Dragnea, George Maior n-a vrut s-o încadreze la
SRI. Mare supărare, viitorul soţ al
Irinucăi n-a avut încotro şi a făcuto pe Cătălina deputat la 24 de ani.
* Bună la toate, Viorica Dăncilă
ar putea ﬁ candidatul PSD la preşedinţie. Dacă, aşa cum e, poate ﬁ
premier, de ce n-ar putea să ﬁe şi
şef de stat? * Cioloş e urmărit de
propriul trecut. S-a probat, cu documente, că actualul lider al dreptei, fost premier al preşedintelui
liberal, era, prin 1995, în epoca de
aur a lui Ghiţă Funar, membru al
Biroului Executiv al PUNR. Liderul Plus neagă evidenţele scriptice
şi îşi recunoaşte doar statutul de
lider al junimii de la Vatra Românească. Ce mi-e dracu’, ce mi-e
mă-sa! * Ex-deputatul Cristian
Rizea, condamnat la închisoare
pentru spălare de bani şi inﬂuenţarea martorilor, a fugit în State.
Un fraier! De acolo îl vor aduce
acasă fedeleş. Uite, băiat deştept,
Răducu a lu’ Mazăre e bine mersi în Madagascar. Degeaba a luat
opt ani, fără suspendare, că nici în
placa de surf nu-l doare. * Ei, da’
nu aduce ziua ce aduce partidul şi,
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decese

dacă trec ordonanţele dictate de
Dragnea, ăştia doi se pot întoarce liniştiţi în ţara în care alţi 75
de preacinstiţi politicieni ca Mitrea, Vâlcov, Ghiţă, Voicu, Ritzi,
Videanu, Hrebenciuc, Udrea, Severin, Şova, Feneciu... vor trece
drept inocenţi precum nişte fete
mari. Ceea ce, până la urmă, e
chiar corect. Cât să pătimeşti pentru o valiză cu dolari? * Măcar
tanti Cati, de la Educaţie, e consecventă. Dacă fură unii, să poată
fura toţi. În numele autonomiei
universitare, dna Andronescu vrea
ca singura autoritate îndrituită să
veriﬁce lucrările de doctorat să ﬁe
cea internă, a şcolii doctorale. Uite
aşa, în România nu vom avea doar
parcagii ce profesează medicina,
ci şi doctori ce-au preferat plagiatul. * Şi atunci ne mirăm că unul
precum nefericitul ăsta de Matteo
Politi s-a putut da drept doctor?!
Vorba unui hâtru, Dăncilă e premier şi operează, pe viu, o ţară. *
Eugen Nicolicea, Florin Iordache
şi Şerban Nicolae au depus o iniţiativă legislativă care vizează o
nouă creştere, secretă, a pensiilor
speciale. Dacă cumva aţi aﬂat că
tocmai a trecut prin Senat o altă
lege care desﬁinţează pensiile speciale şi v-aţi bucurat, să ştiţi că aţi
făcut-o degeaba. Legea asta din
urmă e doar pentru „căţei”. Adică
s-au lins pe bot de „speciale” categorii sociale ca: personalul civil
navigant, funcţionarii Curţii de
Conturi, membrii corpului diplo-



matic şi consular, personalul auxiliar de la instanţe, funcţionarii
publici parlamentari... S-ar putea
spune că socoteala-i justă. Într-un
autentic spirit social-democrat,
economiile făcute pe seama ăstora
pot ﬁ reorientate către buzunarele cinstitelor feţe parlamentare:
Nicolicea, Iordache, Nicolae... *
Un serios studiu ştiinţiﬁc a scos la
iveală faptul că liberalii au o gravă
problemă de identitate electorală.
Adică e aproape imposibil să deﬁneşti proﬁlul votantului PNL. Să
ﬁi de 30 de ani în politică şi să nu
ştii cine te votează, asta înseamnă că eşti cu adevărat turmentat!
* Ministerul Afacerilor Europene
se plânge că nu are bani să achite
facturile legate de deţinerea preşedinţiei Consiliului UE. DIICOT,
adică ăia care luptă cu terorismul
şi crima organizată, atrag atenţia
că, pe bugetul PSD, pot lucra cel
mult juma’ de an. E clar că Dragnea nu se rupe de grija Europei, iar
de DIICOT chiar că-l doare-n cot.
E bine că se dă vitamina D. * Prin
grija PSD, Camera Deputaţilor s-a
apucat să veriﬁce semnăturile ce
susţin iniţiativa legislativă „Fără
penali în funcţii publice”. Nu că ar
ﬁ de competenţa funcţionarilor de
la Parlament, dar e mai bine aşa.
Un deranj politic i-ar putea lăsa şi
pe ei fără proptele. Şi, vorba aceea, cu penalii nu te pui! * Iohannis a trântit, pentru a patra oară,
numirea Olguţei Vasilescu în
funcţia de ministru al Dezvoltării.

comemorări

Suntem alături de fami-

puțin, sub privirile noastre neputincioase, dragul și iubitul
nostru soț, tată, socru, și bunic,
MILENTE BOȚ.

de dragul lor soț, tată, socru și
bunic
MILENTE BOȚ.
Dumnezeu să-l odihneas-

Bunul Dumnezeu să-ți dea

că în pace, iar pe cei rămași

odihnă veșnică. Soția Elisa-

să-i mângâie. Ani Igna și copiii

beta, cu copiii Ciprian, Crina,

Anca și Nelu, cu familiile.



Au trecut doi ani de

când ne-a părăsit draga noastră
soţie, mamă, soacră şi bunică,

Cu adâncă durere în

suﬂete, anunțăm decesul scum-

na, cu familia, faţă de care ne

pului nostru soț, tată, bunic, și

exprimăm profunda noastră

frate,
MILENTE BOȚ,
în vârstă de 63 ani. Înmormântarea are loc astăzi, 11 februarie, de la ora 11.00, la Cimitirul

Municipal,

Capela

IOAN LUCACIU,
din Oradea, la împlinirea a
22 de ani de când a plecat de

Ştim că drumul pe care a ple-

te-te în pace, dragul nostru! Fa-

cat este fără întoarcere, însă

ne-a înconjurat fac să simţim



gului nostru soţ, tată şi bunic,

lângă noi în veşnicie. Odihneş-

rius și Cristina.

nare pentru naşa noastră, Ioa-

tot mai mult lipsa ei din mijlocul nostru. Timpul nu a şters
din inimile noastre durerea

milia. (8292)



Timpul nu a reuşit să

cie, luând surâsul familiei, căci
destinul a vrut să ne despartă,

când mult prea devreme aţi ple-

mult prea devreme, dragul nos-

cat la cele veşnice, în urma cu

tru soţ şi tată,

compasiune, în aceste momente de tristeţe şi suferinţă, când

prezente în ochii noştri de ﬁe-

se desparte de iubita ei bunică,

care dată când aducem în dis-

Hașaș. Dumnezeu să-l odih-

că în pace! Finii: Alex, Anca şi

nească în pace. Soția Elisabeta.

Dacian Sabău. (2083)

Soţul Leontin, copiii Leontin
şi Ancuţa, cu familiile. (8293)

ţii tale s-a stins pentru veşni-

s-au aşternut în suﬂetul meu

voi,

DOINIŢA.

unui tragic accident, ﬁrul vie-

şteargă durerea şi tristeţea care

profunde, iar lacrimile sunt

Dumnezeu să o odihneas-

Zi de iarnă neagră şi

în urmă cu 20 de ani, în urma

20 ani, respectiv 19 ani şi 4 luni

cuţie chipul tău drag,



tristă, de aducere aminte, când

şi tristeţea, care devin tot mai

IRINA VEREŞ.

Polițiștii Biroului Furturi din
Autovehicule din cadrul Poliției
Municipiului Oradea au ﬁnalizat joi, 7 februarie, cercetările
față de cinci tineri cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani, patru
din Oșorhei și unul din Oradea,
bănuiți de comiterea infracțiunii
de furt caliﬁcat în formă continuată. În urma cercetărilor efectuate,
polițiștii îi bănuiesc pe cei cinci
tineri că, în perioada noiembrie –
decembrie 2018, în baza aceleiași
rezoluții infracționale și în urma
unor înţelegeri prealabile, pe timp
de noapte, prin efracție, ar ﬁ demontat și ar ﬁ sustras 22 de acumulatori de amperaj mare de pe
11 autotractoare parcate pe raza
municipiului Oradea. Prejudiciul
total cauzat astfel a fost estimat la
22.100 de lei.
Polițiștii au ﬁnalizat cercetările
și au înaintat dosarul la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Oradea,
cu propunere de trimitere în judecată a celor cinci persoane. 

Păstrându-i vie aminti-

DOINA SILAGHI.

bunătatea şi dragostea cu care

Un sincer gând de ali-

Polițiștii Biroului Furturi din
Autovehicule au ﬁnalizat cercetările și au propus trimiterea în
judecată a cinci tineri, bănuiți
de repetate furturi de acumulatori din autotractoare.

dragoste eternă şi cinstire dra-

Emilia, Răzvan, Mariana, Ma-





Furau acumulatori
din autotractoare

rea aducem un pios omagiu de

lia Boț, la dureroasa despărțire
Te-ai stins puțin câte

De data asta, preşedintele a argumentat că veşnica speranţă a PSD
nu are studiile şi experienţa care
să o recomande pentru acest post,
a dat dovadă că e lipsită de transparenţă, în plus, a făcut declaraţii
publice neprincipiale cu privire la
unele persoane şi justiţie. Păi, s-o
luăm metodic: ca orice pesedist,
Olguţa se pricepe la toate. Fiindcă,
odată cu ungerea de la partid, asupra ăstora se pogoară sfântul duh
al tuturor competenţelor de stat.
Doi la mână, dna Vasilescu e cât
se poate de transparentă, vrea la
Dezvoltare şi pace! Trei, ce a spus
rău n-a venit de la ea şi, deci, nu
i se poate imputa. Cuvintele grele
îşi au originea în trecutul ei chinuit de copil peremist. Una peste
alta, ar putea Herr Iohannis să ﬁe
mai nonconﬂictual şi să-i dea numirea Olguţei, până nu-l dă ea în
trebonal. În plus, au şi pesediştii
dreptate să se simtă discriminaţi.
Luaţi aşa, din scurt, puţini dintre
ei ar trece prin sita deasă a preşedintelui, inclusiv premierul. *
Cică, ajunşi dincolo de fundul sacului, Dragnea şi Vâlcov se pregătesc să ia nişte bani, împrumut, de
la ruşi şi de la chinezi. Ei, atuncea
să ne vezi! De fapt, chestia asta se
întâmplă numai ﬁindcă preşedintele PSD n-a mai apucat să dea
ochii cu Trump. Că, în fond, banii
n-au miros şi, pentru ei, ţara-i ca
o pradă. *
 Vadra Românească

Hoți „specializați”

ﬁul CĂLIN BĂRAR,
de 23 ani şi
soţul LAZĂR BĂRAR,
de 52 ani. Amintirea voastră v-a rămâne veşnic în inima mea. Dumnezeu să vă odih-

PAVEL MĂLAN,
dar timpul nu va putea şterge frumuseţea anilor petrecuţi
împreună. Recunoştinţă celor
care vor păstra un moment de
aducere aminte. Dumnezeu săţi aşeze suﬂetul în Împărăţia
Sa, iar rugăciunile noastre săţi ﬁe covor de ﬂori în drumul

nească în pace. Mama, soţia

tău! Soţia Mariana şi ﬁica Pau-

Florica. (8294)

la. (8298)

