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Inteligent, independent, impertinent 
urmare din pagina 1
... deputatul Adrian Solomon a 

spus că el nu vrea să renunţe la ju-
mătate din indemnizaţia sa de par-
lamentar ca să bage bani în sistemul 
sanitar. Până la urmă, e şi ăsta un 
punct de vedere. Ce, n-a băgat PSD-
ul destui bani în sănătate?! Uite, în 
cele opt spitale regionale pe care 
le-a „construit”, n-a murit un om 
de coronavirus. Sigur, pentru că ele 
nici nu există, dar asta e altă dis-
cuţie. În plus, omu’ ştie foarte bine 
că Sănătatea e groapă fără fund şi 
l-au învăţat de acasă că nu e bine să 
arunci cu bani în stânga şi-n dreap-
ta. * Unii specialişti spun că infec-
tarea cu noul virus lasă urme pe 
creier. Să fi e premierul Orban do-
vada? Un lucru e cert, vorbeşte tot 
mai des ca Viorica Dăncilă. Ce să 
înţelegi din exprimări precum: „Le 
urez condoleanţe familiilor care au 
avut decese în familii”? Sau unde 
poţi să dai de „producătorii româ-
neşti”? * De unde se vede şi treaba 
că cei 24 de consilieri şi secretari 
de stat afl aţi în slujba premierului 
sunt nişte profesionişti desăvârşiţi. 
Merită cu prisosinţă salariile de 
10.000 de lei pe lună! Că-s mai mul-
ţi decât cei de pe vremea PSD-ului 
e o simplă coincidenţă. N-au spus 
chiar liberalii că ei au mai mulţi 
specialişti? Şi, până la urmă, e bine. 
În vremurile astea grele, măcar 
Guvernul mai face angajări. Aşa 
salvează ei economia. * Da’ poate 
economia se salvează singură, la 

fi ru’ ierbii, dacă o lasă Cîţu. Uite, 
în Broşteni, Vâlcea, „Declaraţia pe 
proprie răspundere” se vinde cu 1 
leu, la magazinul sătesc. Oare-i 
gata completată? Deşteptu’ de Vela 
nu s-a gândit o clipă că la ţară, ba 
chiar şi la oraş, sunt mii de oameni 
care nici măcar n-au văzut în via-
ţa lor o imprimantă sau un telefon 
inteligent. Şi, aici, hop!, a sărit eco-
nomia să îşi facă datoria. * Şi Cîţu! 
Ăsta zice azi că „sectorul privat nu 
trebuie să suporte singur efectele 
crizei” şi adaugă, mâine, că nu are 
de gând să se atingă de veniturile 
bugetarilor! Dacă-i p’aşa, ne-a mai 
rămas doar „Doamne ajută”! * Fa-
cem ca şi primarul de la Suceava. 
Ioan Lungu ştie precis care-i situa-
ţia în primul oraş carantinat al ţării. 
De aia şi-a îndemnat concetăţenii 
să se roage. În România, „Grădina 
Maicii Domnului”, suntem toţi la 
voia lui Dumnezeu. În piesa asta, 
statu’ face fi guraţie. * Fug cadrele 
medicale „de la datorie”. De pe la 
balcoane, de după mască şi perdea, 
se cer măsuri drastice. „La război, 
ca...”, pe la noi, suduie toţi neinstru-
iţii. Politrucii vorbesc, indignaţi, 
despre „Trădare”. Ia fi ţi voi eroii ăia 
care merg la război, nu fără o puş-
că, ci neavând măcar un scut, să-i 
apere de un strănut! Da, e la fel de 
adevărat că atitudinea face diferen-
ţa dintre un erou şi omul de rând. 
Dar s-au dus vremurile în care 
„ţara” te făcea erou cu de-a sila. * 
Şi, frate, cum să fi i erou, când aici şi 

chiar şi-acolo sunt testaţi, tot peste 
rând, ba o vacă, ba un bou?! Proba-
bil că Ghiţă Flutur, pe care l-au fă-
cut doctor doar ca să fi e testat peste 
rând la spitalul din Suceava, e per-
soana cea mai expusă la (re)infecta-
re cu Covid-19 din toată România. 
Dacă iese pe stradă, îl scuipă tot 
judeţu’. Iar preşedintele Iohannis a 
luat decoraţia pe care tot el a dat-
o spitalului, da’ demisia „colegu-
lui” său de partid, şef la Consiliul 
Judeţean Suceava, nici n-a cerut-o 
măcar. * Ca să nu mai vorbim de 
Guvern. Pe ei i-au testat, când e 
vorba de noi, tocmai ei se mai so-
cotesc. Ăştia sunt cei care ne cer să 
fi m eroi. Primii ei şi, p’urmă, noi! * 
Noroc cu Viorica, ne mai trece în-
dârjirea. Ridicând mirată ochii din 
oala cu sarmale, fosta premieră s-a 
burzuluit la ministra Învăţământu-
lui. Cică să decidă o dată ce are de 
gând să facă cu anul şcolar. Hopa, 
Viorica vrea înapoi la şcoală? Decât 
şomer, mai bine pionier. * Adminis-
traţia Naţională a Penitenciarelor 
anunţă că în puşcăriile româneşti 
nu există niciun caz de infectare 
cu coronavirus. Câteva concluzii. 
Unu, puşcăriile sunt cel mai sigur 
loc din  ţara asta. Doi, chestia asta 
cu izolarea nu e deloc o prostie. 
Trei, ceva mai trist, dacă ne ducem 
toţi, România va fi  o imensă colo-
nie penitenciară. Patru, şi mai trist, 
Dragnea, Mazăre & Co. vor reveni 
la putere. În lipsă de altceva, o să 
meargă şi aşa. * De când şi-a pus 

pe el jacă de pilot american, agentu’ 
de asigurări Vela se crede agent se-
cret. A ameninţat că le face dosare 
penale jurnaliştilor de la un post de 
televiziune. Asta pentru că, difu-
zând ştiri despre spitalul MAI, ăla 
unde Nelu colonelu’ a făcut ravagii 
printre cadre şi pacienţi, ziariştii ar 
fi  adus „prejudicii siguranţei naţio-
nale”. Nu e departe clipa când cei 
care spun că în spitale e jale vor fi  
declaraţi „vindecaţi”. Defi nitiv şi 
fără drept de apel! * Ponta e mereu 
el însuşi. Una zice, alta face. Pre-
mierul „Colectiv” supralicitează o 
iniţiativă a Guvernului şi propune, 
în Parlament, ca vreme de trei luni 
de aici înainte, să nu mai plătim în-
treţinere, curent, cablu, telefon, in-
ternet. „O, paşă, cât de darnic eşti” 
şi ce maestru în poveşti! De fapt, e 
vorba doar de o amânare la plată. Şi 
v-a spus povestea toată. * În lipsă 
de soluţii, pentru a opri plecarea 
medicilor din spitale, premierul Lu-
dovic Orban aruncă ideea ridicării 
defi nitive a dreptului de liberă prac-
tică pentru „dezertori”. Apoi, stă, se 
mai gândeşte puţin şi o dă la întors. 
Zice, tot el, că nu e bine, fi indcă ori-
cum România duce lipsă de cadre 
medicale. Noroc că vine Iohannis 
cu soluţia salvatoare, nişte bani 
pentru cei care luptă cu boala. Pre-
mierul prinde ideea din mers şi pro-
pune o sumă. 500 de euro pe lună, 
spor de „linia-ntâi”. Da’ nu-i chiar 
aşa de simplu. „Guvernul urmează 
să identifi ce fonduri europene pen-
tru a le plăti un bonus medicilor 
care luptă împotriva Covid-19”, a 
zis preşedintele. Deci, deocamdată, 

vindeţi pielea ursului din pădure?! 
Şică, nu era mai simplu să-i con-
damnaţi pe doctori la locul de mun-
că? * Pe principiul decât la răcoare, 
mai bine în izolare, Senatul a votat 
o iniţiativă a liberalei Alina Gor-
ghiu care îi trimite în arest la do-
miciliu pe toţi deţinuţii cu pedepse 
mai mici de şapte ani, dacă nu este 
vorba de corupţie sau fapte comise 
cu violenţă. O generoasă măsură de 
solidaritate socială. Cum să scape 
tocmai ei, pleava societăţii, nein-
fectaţi?! * Din categoria celor care 
scapă sigur, pentru că se vor trezi 
după ce trece molima, face parte şi 
deputatul PSD Ioan Floroiu. Parla-
mentarul băcăuan dormea în timpul 
dezbaterilor on-line. „Habar n-am, 
dormeam”, a mărturisit alesul, 
când a fost interpelat de un coleg. 
Uneori, obişnuinţa e prima natură. 
* „Guvernul lui”, al nostru sau al 
lor? Fapt fără precedent în politica 
românească, premierul Orban le-a 
dat o pauză miniştrilor adunaţi în 
şedinţa de Guvern pentru a-şi face 
timp să vorbească la un post de tele-
viziune. Şi n-a fost unul să aibă cu-
rajul de a-i spune prim-ministrului 
că n-are vreme să stea după el, că 
„ţara arde”. Însă-i la fel de adevărat, 
o ştie şi Orban, la comunicare, au 
multe de recuperat. * Da’, până la 
urmă, viaţa politică merge înainte. 
Deputatul Eusebiu-Manea Pistru, 
ales pe listele PNL, trecut prin Gru-
pul Pro Europa şi prin ALDE, până 
mai ieri independent, s-a înscris în 
PMP. Ăştia scapă şi de moarte, că 
nu ştie de unde să-i ia! *
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Cadrele militare în rezervă și retragere se oferă voluntari 

Rezerviștii, pregătiți               
să sprijine autoritățile

Structurile reprezentative 
ale rezerviștilor din România 
și-au manifestat disponibi-
litatea de a sprijini voluntar 
autoritățile în lupta împotriva 
noului coronavirus. Asociația 
Cadrelor Militare în Rezer-
vă și Retragere din Bihor a 
anunțat că susține inițiativa.

Asociația Cadrelor Militare 
în Rezervă și Retragere „Gl. 
Traian Mosoiu” – Filiala Bihor 
a transmis că este întru totul de 
acord cu inițiativa conducerii 
Forumului Structurilor Asocia-
tive ale Militarilor din Sistemul 
Național de Apărare, Ordine 
Publică și Securitate Națională, 
a președintelui în exercițiu 
a Forumului și Președintele 
Asociației Naționale a Cadre-
lor Militare în Rezervă și în 
Retragere „Alexandru Ioan Cu-
za” General-locotenent(r.) Ne-
culai Băhnăreanu. Structurile 
asociative reprezentative ale 
rezerviștilor din Sistemul Na-
ţional de Apărare, Ordine Pu-
blică şi Securitate Naţională, 
ancorate în realitatea cotidiană 
a societăţii româneşti, sunt pre-
ocupate de evoluția răspândirii 
noului coronavirus. „În aceste 
circumstanțe, dorim să vă asigu-

răm pe dumneavoastră și întrea-
ga opinie publică de susținerea 
noastră deplină pentru măsurile 
adoptate și efortul depus, până 
în prezent, de autoritățile abili-
tate de la nivel central și local. 
În același timp ne manifestăm 
disponibilitatea ca, atât prin 
capacitatea organizatorică a 
struc turilor centrale și teritoria-
le, cât și individual, prin mem-
brii tuturor asociațiilor noastre 

(cu un efectiv de peste 100.000 
de cadre militare în rezervă), să 
sprijinim în forme și modalități 
adecvate, în principal de tip vo-
luntariat, autoritățile de la nivel 
central și local în soluționarea 
unor probleme administrative și 
de altă natură, ce pot fi  conve-
nite de comun acord”, se arată 
într-un comunicat transmis de 
Asociația Cadrelor Militare din 
Bihor. Potrivit aceleași surse, 

demersul se înscrie în efortul 
general al autorităților Statului 
Român, structurile asociative 
reprezentative ale rezerviștilor 
din Sistemul Național de Apă-
rare, Ordine Publică și Secu-
ritate Națională își reafi rmă 
necondiționat loialitatea lor față 
de țară și compasiunea pentru 
greutățile prin care trec româ-
nii.
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Gigantul Antonov AN 124 
Aterizează în România 

Un Antonov AN 124 încărcat cu echipa-
mente medicale ajunge în România pe 7 
aprilie. Şeful UNIFARM spune că încă 12 
avioane de tip cargo vor aduce în Româ-
nia echipamente medicale pe tot parcursul 
acestei luni.

„Unul dintre avioane este o premieră în 
România, va fi  un Antonov cu o capacitate de 
740 de metri cubi plus tc 01.29 Este cel mai 
mare zbor de tip cargo cu destinaţie medicală, 
echipamente medicale achiziţionate din China, 
este primul zbor de acest gen făcut de acest 
avion în Europa”, a spus directorul general 
UNIFARM, Adrian Ionel. Antonov AN 124 
este un avion rar. Este cel mai mare avion 
de tip cargo din lume produs în serie. Poate 
transporta locomotive, iahturi sau fuselaje de 
aeronave. Botul aeronavei poate fi  lăsat în jos 
pentru încărcarea uni volum de marfă imens, 
de până la 150 de tone. Nu este însă singurul 
avion încărcat cu echipamente care va ajunge 
luna aceasta în România. Şeful UNIFARM 
spune că alte 12 avioane de tip cargo vor aduce 
mărfuri necesare medicilor din linia I: măşti de 
protecţie, ochelari de protecţie, combinezoane, 
aparatură medicală şi reactivi. Pe 9, 20 şi 27 
aprilie vin în ţară trei avioane de tip Boeing 
747 încărcate cu marfă. În acelaşi timp curse 
regulate DHL vor aduce în ţară echipamente 
medicale. Pe 14 aprilie un alt Antonov AN124 
va ateriza la Bucureşti din Zhengzhou, China. 
Pe 15 aprilie va ateriza la Bucureşti un Boeing 
747 Silkway West Airlines.

„Nu sunt singurele transporturi care vin, 
pentru că mai sunt transporturi care vin şi pe 
cale terestră, din alte zone: Olanda, Austria. 
Mărfurile care vor veni sunt cel puţin pentru 
2 luni şi jumătate din acest moment”, a spus 
Adrian Ionel. 


