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Inteligent, independent, impertinent

urmare din pagina 1
pe gospodărie se amână, cei
10.000 de consultanţi ﬁscali pot ﬁ
puşi planton lângă ATM-urile de la
ţară, ca să dea banii de pe card la
moşi şi la babe. * Pentru a-l înfunda pe D.D., procurorii l-au ascultat
18.000 de ore. Facturile acestei operaţiuni, comparabile cu debarcarea
din Normandia, se ridică la aproape un milion de euro. Iar „şantajul”
pentru care a fost legat patronul
OTV a fost de doar 200.000. Costă
cât nu face, adică. „Statul suntem
noi” lucrează pe minus. * Studenţii
şi profesorii Universităţii Transilvania din Braşov au fost duşi, cu
ordin, la întâlnirea cu preşedintele
Klaus Iohannis. Până nu i-au pus
să-i cumpere şi cărţile, tot nu-i aşa
de rău. Aplauzele au fost sincere.
Le-a rămas de-o bere. * Platforma „rezist” a emanat „Contractul
cu România”. Nimic nou. Au mai
semnat şi CDR-iştii un contract
cu ţara şi praful s-a ales de el. Interesant aici e faptul că, zic unii,
la rândul său, Iohannis ar ﬁ rupt
pactul cu liberalii şi s-ar apropia de
platforma asta civică. Cât de cinică a devenit situaţia! * Autoritatea
Electorală Permanentă a comunicat
că voturile nule şi listele cu votanţi
multipli din 2009 au fost date la
topit. Aşa ceva! Arhiva SIPA, incriminarea Elenei Udrea şi a Ioanei
Băsescu pentru „sponsorizările”
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„Tot ce omu-agoniseşte,

Venind, moartea îi răpeşte,
Sigur numai fapta bună
Merge cu el împreună”.
LILIANA LUCACIU,
ECATERINA GHEORGHE,
GHEORGHE ANDOR,
CRĂCIUN PRECUP,
STELA CHEŢAN,
FLOARE POP,
CAROLINA NAGY,
TIBOR VARGA,
IULIANA HIBACSKO,
FERENC VARADI,
GIZELLA PAL,
LILI POCSI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Suntem alături de verişorii noştri, Doru şi Florin
Marinău şi de familiile lor, în
marea durere pricinuită de pierderea mamei dragi. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică. Fam.
Zoţ Teodor şi Ana. (4134)

din campanie sunt parfum de păpădie. Adevărul despre alegeri s-a
topit. Punct! * Camera Deputaţilor
cumpără trei limuzine. În total, un
milion de euro, pentru trei zile cât
durează Adunarea Parlamentară a
NATO, care urmează să aibă loc
la Bucureşti. Au zis unii că, de închiriat, era mai ieftin. Poate... Dar
aşa nu rămâneau maşinuţele pentru
Dragnea & tovarăşii. * Legea graţierii (varianta Florin Iordache) a
trecut, ca gâsca prin baltă, la Senat.
Ce poantă! Călin Popescu Tăriceanu s-a spălat pe mâini precum Pilat
din Pont. Cică n-a avut raport de
specialitate. Uite aşa se face că vor
scoate, legal, toţi corupţii din puşcării. Facă-se voia lor! Altă întrebare? * Sorin Câmpeanu, fost ministru al Învăţământului, a demisionat
din ALDE. „De curând m-am alăturat unei noi construcţii, până
atunci sunt independent”. Adică,
până când?! Dacă te gândeşti că
ăsta a condus şcoala românească,
nu poţi să spui decât ca Tăriceanu:
Foaie verde de rahat, bine-mi pare
c’am scăpat! * Floarea Alesu, fostă
directoare a DGASPC Teleorman,
a declarat, în instanţă, că Dragnea
ştia foarte bine de faptul că cele
două secretare ale organizaţiei PSD
pe care o conducea nici habar nu
aveau pe unde vine sediul instituţiei
care le plătea salariile. Ele ştiau numai de sediul partidului. Şi, în ciu-



Cu adâncă durere în suﬂet anunţ trecerea în neﬁinţă a
bunului meu soţ
IOAN SFÂRLEA,
în vârstă de 71 de ani. Înmormântarea va avea loc în data
de 30 mai 2017, ora 14.00, din
Capela Frenţiu, Cimitirul Rulikowski. Soţia Doina, îndurerată pe veci. (4129)

 Cu lacrimi în ochi şi durere în suﬂete, anunţăm apropi-

aţii că ne-a părăsit, urmându-şi
calea spre veşnicie, bunul şi iubitul nostru tată şi socru,
IOAN SFÂRLEA.
Fiica Mihaela, ﬁul Cristian,
împreună cu ginerele Adrian şi
nora Geta. (4130)



Rămâi mereu în inima
noastră, aşa cum ai fost, bun şi
blând, bunicul nostru drag,
IOAN SFÂRLEA.
Dumnezeu să-ţi odihnească
suﬂetul şi să-ţi lumineze calea.
Nu te vom uita niciodată. Nepoţii April, Carla şi Antoniu.
(4131)



Un gând de mângâiere, o rugăciune şi multă compasiune pentru verişorii noştri,
Doru şi Florin şi familiile lor,
acum când se despart de iubita lor mamă. Bunul Dumnezeu
să o odihnească în pace. Fam.
Călin, Carmen şi Crina Buibaş.



La ceas de grea încercare şi multă durere suﬂetească,
suntem alături de familia celei
mai bune prietene, Doina Sfârlea, la pierderea soţului, tatălui
şi bunicului drag,
IOAN SFÂRLEA
(NELU).
Bunul Dumnezeu să-i odihnească în pace suﬂetul blând.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate! Văd. Mărioara Faur
cu ﬁica ei Corina şi familia, din
Canada. (4133)

da acestei crude realităţi, Liviu îşi
continuă vizitele de lucru. Vrea să
ﬁe preşedinte, ca să ﬁe ca-nainte! *
Pe la Interne poziţia regulamentară
pare a ﬁ în genunchi. Mare scandal
s-a iscat din pricina unor fotograﬁi
care îl arătau pe şeful Serviciului
de Control al Poliţiei de Frontieră,
Aurelian Miu, făcând sluj înaintea
unor superiori. Până la urmă, tot îngenuncheatul a tras ponoasele. Şefa
Internelor, Carmen Dan, l-a poftit
pe Miu să mai îngenuncheze şi pe
la alte mese. Altele decât cele ale
Frontierei. Cică ar ﬁ „un ultim gest
de onoare”. Ce, madam?! Păi, dacă
avea din asta, nu se prosterna de la
început. * Sesiune de restanţe la
Guvernul Grindeanu. Umblă vorba
că miniştrii se plâng că, tocmai din
cauza premierului, întârzie aplicarea programului de guvernare.
Mai mult, puşi să dea extemporal
la partid, miniştrii ALDE ar ﬁ scris
că Sorin Grindeanu are prostul obicei de a nu se consulta cu Cabinetul
atunci când ia câte o decizie. Dar
cine se cred ăştia?! El, premierul,
nu face nimic de capul lui. Tot ce
face e „de capul” lui Dragnea. *
În context. Mare lucru dacă, la
remaniere, nu iese ALDE şi intră
UDMR. * Are şi Băsescu „mitraliera” lui. Deputatul PMP, Corneliu
Bichineţ, ăla de s-a luat în gură cu
Bacalbaşa, face aluzii fără perdea
către cucoane.

Printre ele ministrul Olguţa Vasilescu şi Laura Vicol, cu care alesul
ar „face o tură”. Cu Koveşi, zice tot
el, nu! Se lasă c-o arestare. DNA îl
leagă pentru discriminare. * Elena
Udrea şi Ioana Băsescu, plus Andronicus Neliniştitul, au fost trimişi
în judecată pentru fapte legate de
ﬁnanţarea campaniei lui Traian Băsescu, din 2009. Ele, săracele, nici
nu ştiu de unde li se trage. De la Dan,
de bună seamă. Că n-a putut el să
stea cuminte şi acum îi trage pe toţi
după el. „Statul” ştie de ce! * Primarul comunei Coşteiu, din Timiş, are
o pasiune, îi place să se fotograﬁeze
în ţinute lejere. Cum se face, numai
dracu’ ştie, dar imaginile apar apoi
pe pagina lui de FB. „El se jură că
nu fură”... Alţii-s de vină. Ce dacă
domnul Petru Carbeia e puţin exhibiţionist şi îi plac chiloţeii roz? Cum
el însuşi spunea, la el acasă face ce
vrea. În plus, e clar, la primărie nu e
nimic de ascuns. Vai, comuna mea!
* Circul săptămânii. Dragoş Pătraru
a fost scos din schema DIGI 24, ﬁindcă a avut curajul să-i întrebe, cu
public şi la oră de maximă audienţă, pe şeﬁi lui de ce tac în legătură
cu trimiterea în judecată, pentru
corupţie, a celui care este administratorul trustului patronat de Zoli de
la Oradea. Aşa-i în capitalism, nu
ai dreptul la.... seism. Că cine face
împotriva vântului va ﬁ „sﬁnţit”.
Da’, până la urmă, vorba Pătrarului:
„Rău îi să ﬁi slugă, bă!”. * Alta la
rând! Scandalul arhivei SIPA. Chiar
dacă lista celor care au intrat în ar-

 Suntem alături de întreaga familie îndoliată la
despărțirea de buna lor mamă,
soacră și bunică,
IULIANA MARINĂU.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în liniște și pace. Alexandru și Corina Țentea.



Cu adâncă durere ne
despărţim de mama, soacra şi
bunica noastră,
IULIANA MARINĂU,
care ne-a părăsit la 92 de ani.
Înmormântarea va avea loc
luni, 29 mai, ora 15.00, Capela Haşaş. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Fiul Florin,
nora Cristina şi nepoţii Mihai
şi Dan.

comemorări



Cu aceeași durere în suﬂete, retrăim mereu aceleași
clipe de durere și întristare ca
în urmă cu 3 ani, când dragul
nostru cumnat și unchi,
GHEORGHE BUTUC,
a plecat pentru totdeauna pe
drumul fără întoarcere. Chipul
lui blând și suﬂetul nobil vor rămâne veșnic în inimile noastre.
Pentru tot ce a făcut pentru noi
îi datorăm respectul, iubirea și
recunoștința noastră. Dumnezeu să-i dea odihna veșnică în
Împărăția Sa. Cumnata Florița,
nepoata Marioara și nepotul
Mitică cu familiile. (481)

hivă a fost un mare fâs, s-a aﬂat că
unii, de la „servicii”, evident, au fost
pe acolo, cică, să schimbe un bec. E
mare lucru. Fix ca-n bancul ăla cu
miliţieni. Cinci au fost să schimbe
becu’! Vorba şefei de la ÎCCJ, era
„un bec de mare putere”. Întrebarea
e: pe mâna cui a încăput „puterea”
asta? * Pandele, edilul care este
soţul primarului-general Firea, a
adus, la el, în Voluntari, brâul Maicii Domnului. Cu acest prilej s-a
descoperit, din vorbele lui Pandele,
că Preasfânta Fecioară ştia, încă de
acum două milenii, când ţărişoara
săraca nici nu exista, că România îi
va ﬁ grădină. Pandele ăsta parc’avea
şi un doctorat?! Dacă nu, se rezolvă! Pentru contribuţii esenţiale în
domeniul teologiei, istoriei şi geograﬁei. * Hopa! Ştirea săptămânii.
Ghiţă, Sebastian Ghiţă, e liber. Le-a
dat bani sârbilor cât să-i dea drumul
pe cauţiune. „Ce mai freamăt, ce
mai vuiet”. Amu, dacă îl dibuiesc
iar, şi-o merită. Joaca de-a v-aţi
ascuns cu Statul trebuie să ﬁe de-a
dreptul palpitantă. Mai ales când el,
statul, nu te agaţă. * Călin Popescu
Tăriceanu, preşedintele a ceea ce a
mai rămas din ALDE, zice frustrat
că Daniel Constantin, fostul său coleg, e un „manelist politic”. Da, dar
manelistul ăsta s-ar putea să-l lase
pe Călin fără putere. Asta, strict în
termenii teoriei clasice a politicii,
sună cam aşa: „N-ai cu ce, bă, n-ai
cu ce!”. *
 Tăriceanu - Vijelie
şi Costi Pro - Românie



Azi se împlinesc 16
ani de când a plecat fulgerător
dintre noi mult iubita noastră
mamă, soacră şi bunică grijulie
ANA PANTEA.
Îşi doarme somnul veşniciei alături de dragul nostru tată,
socru şi bunic
PAVEL PANTEA,
care ne-a părăsit în urmă cu
27 de ani. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Nu-i vom uita
niciodată şi-i vom pomeni mereu în rugăciunile noastre. Îndurerate, ﬁicele Florica şi Mariana cu familiile lor.



Cu multă tristeţe în suﬂet ne luăm rămas bun de la
cea care ne-a fost mamă, soacră, bunică şi cuscră,
IULIANA MARINĂU,
de 92 ani. Înmormântarea are
loc azi, 29 mai, ora 15.00, Capela Haşaş. Odihnă veşnică!
Fiul Doru, nora Nuţi, nepoţii
Bogdan şi Radu şi cuscrul Gheorghe.



Trista veste a trecerii
în lumea celor drepți a mătușii
noastre dragi,
IULIANA MARINĂU
(tușa IULIȘCA),
de 92 de ani, ne-a îndoliat
suﬂetele de durere. A fost un
exemplu de dăruire suﬂetească,
de generozitate și omenie. Am
iubit-o nespus și ne rugăm bunului Dumnezeu s-o așeze în
loc luminat întru veșnică odihnă, iar celor rămași să le mângâie suﬂetele. Lenuța Bui, cu
familia.





O rugăciune, o ﬂoare,
o lumânare este tot ce-ţi mai
pot oferi la tristul tău mormânt,
din localitatea Panic, jud. Sălaj.
Timpul tace şi trece, dar durerea după tine se adânceşte tot
mai mult. Te voi iubi mereu şi
îmi este dor de tine, draga mea,
prof. MARIA MOROŞANU,
născută DÂRJAN.
Dumnezeu să te odihnească
în pace şi să-ţi ierte păcatele.
Nu te voi uita niciodată! Soţul
colonel (r.) Moroşanu Ion.

Timpul se scurge ca o
adiere de vânt, dar amintirile
dragi, lacrimile şi durerea din
suﬂetele noastre este tot ce ne-a
mai rămas de când în urmă cu
6 luni suﬂetul tău drag şi plin
de dragoste şi bunătate s-a înălţat la ceruri. Ochii tăi blânzi
s-au închis pentru totdeauna, în
acea seară, iar inima ta a încetat să mai bată, scumpa mea soţie, mamă, soacră şi bunică,
SILVIA LUPU.
Noi te vom păstra mereu în
inimile noastre ca pe o icoană
sfântă!
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să ﬁe alături de suﬂetul tău, în
lungul drum al veşniciei. Soţul
Mircea. (4073)

