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PREMIERULăACUZ;ăPDL

„Eăclarăcăăd-lăDiaconescu
speraăsăănuăajungăălaăacest
momentă(n.r.,ăcâştigarea
licitaţiei).ășnteresulăaăfost

deăaănuăveniăunăalt
investitorăcareăsăăînceapă
săăcauteăînătrecută(...).ăA
fostăevidentăoăîncercareăa
oamenilorădeăafaceriădin
PDLă-ăVideanuăesteăhoţul
hoţilor,ăelăesteădoarăcelămai
cunoscută-ădeăaăpregăti
alianţaăcuăDanăDiaconescu
şiădeăaăîncercaăsăăîncurce
lucrurileălaăOltchim“,ăa
declaratăpremierulăVictor
Pontaăluni,ă24ăseptembrie.

Adevărata poveste a combinatului Oltchim. Cum încearcă
guvernul să dea ţeapă FMI

deăOtiliaăNutuă

Olt chimă eă oă dublăă problemă:ă oă companieă falităă șiă un
factorădeădistorsiuneăaăîntregiiăeconomiiălocale.

șstoriaă Oltchimă sunăă camă așa.ă Avemă oă fabricăă mareă de
produseăchimice,ă construităăpeă vremeaă luiă Ceaușescuă în
nebuniaă luiă deă aă produceă derivațiă deă petrolă pentru
export,ăchiarădacăătrebuiaă săă importămăpetrolăbrutăpen-
truă asta,ă căă producțiaă internăă nuă maiă făceaă față.ă După
1989,ăcompaniaăaăfostăcăpușatăăcâtăs-aăputut:ăfurnizoriădeămaterialeă laăsuprapreț,ăcliențiăla
prețăsubăpiață.ăBaăchiarăs-auăgăsitășiăfirmeăcareăn-auămaiănimicăde-aăfaceăcuăpetrochimia,ădar
auăfostă„găzduite“ăpeă platformaăcombinatuluiă -ăOltchimăcumpăraă înă numeăpropriuăenergie
electricăădeălaă„băiețiiădeștepți“ășiăle-oădădeaăpeăgratis.

Peă lângăăpovesteaăclasicăăaă jafuluiă dinăcompaniileădeăstat,ă laăOltchimăauă apărută încăădouă
complicații.ăPrima,ăvânzareaărafinărieiăArpechim,ăodatăăcuăPetrom,ălaăOMV.ăOltchimănuăpoa-
teăpracticăsăăsupraviețuiascăăfărăăArpechimășiăniciă inversă–ă dacăăarăcumpăraămaterieăprimă
deă laăoă altăă rafinărieădeă careă săănuă fieă legatăăprină țeviă caădeă Arpechim,ă Olt chimă ară plăti
costuriădeătransportămariășiăi-ară trebuiăspațiuăsuplimentarădeădepozitare.ăEăfoarteăposibilăca
GuvernulăNăstaseăsăă fiăvârâtăArpechim-ulăpeă gâtăOMV-uluiă cuă intențiiă bune,ăvrândă săăfor-
țezeă OMVă săă modernizezeă Arpechim.ă Dar,ă apoi,ă guvernulă s-aă trezită căă nuă maiă poate
controlaărafinăria,ăadicăănuămaiăpoateăcumpăraăfărăăsăăplătească.ăDacăăOltchimăarăfuncționa
caăoăcompanieănormală,ăfaptulăcăăArpechimăaparțineăaltcuivaăn-arăfiăoăproblemă.ăOltchimăe
laă felădeă dependentădeă Arpechimă peă câtăeă șiă Arpechimă dependentă deă Oltchim,ă niciuna
dintreă părțiăn-ară puteaăsăă abuzezeădeă pozițiaăsaă monopolistică.ăDară dacăăArpechimă eăpri-
vată,ăOltchimătrebuieăsăăplătească,ăașaăeăînăeconomiaădeăpiață.

Aă douaă complicațieă eă oă greșealăă făcutăă sub
mandatulă luiăTăriceanu,ăcând,ăpentruăaăplătiăoădato-
rie,ă statulă aă redusă parteaă luiă deă capitală socială la
Oltchim,ă iarăună acț ionară minoritară cuă2%ă (PCC)ă s-a
trezităcăăprinăaceastăămișcareăiăs-aămajoratăponderea
laăvreoă 20%.ăRelațiaăPCC-statăeă maiăcomplicatăăde-
câtăeărelațiaă întreăstatășiăFondulăProprietatea,ăcaăac-
ț ionară minoritară laă Șidroelectricaă sauă Romgaz,ă de
pildă.ăPCCăareă înăPoloniaăunăcombinatăasemănătorăși
concurentă cuă Olt chim.ă D-lă Roibu,ă veșniculă CEOă al
Oltchim,ă s-aă plânsă înă nenumărateă rânduriă că
intereseleăPCCăcaăacț ionarăminoritarăsuntăsăăpunăăpe
butuciăOltchimăînăfavoareaăceluilaltăcombinatăpeăcare
îlă controlează,ă înă timpă ceă PCCă l-aă acuzat,ă laă rândul
său,ă peă d-lă Roibuă deă managementă defectuos.
Foarteăposibil,ășiăunii,ășiăalțiiăauăunăpicădeădreptate.

Lucrurileă auă putută mergeă așaă câtăă vremeă Oltchim,
deă bineădeă rău,ăseă țineaăpeă picioare.ăÎnsă,ă deăprin
2007,ăOltchimă eă mereuă înă pierdere,ă înă totală vreun
miliardădeă leiă înă2007-2011.ăDacăăpeăvremuriăseămai

puteauă acoperiăpierderileă cuăoă subvenție,ădupăă ceăamă intrat,ă înă 2007,ă înă UEă manevraă e
ilegalăăpentruăcăăeăajutorădeăstată interzisădeăComisiaăEuropeană.ăOltchimăaăsupraviețuită în-
să,ăfăcândăceăfaceăcamătotămanagerulălaăstat:ăbusinessăasăusualăcuăfinii,ănașii,ă rudele,ăamicii,
prieteniiă polit ici,ă dară nuă neă plăt imă furnizorii,ă maiă alesă peă ceiă deă stat,ă careă nuă țipă.ă Cu
Arpechim,ă înăschimb,ănuăle-aămers.ăOMVăaăzisă încăădină2008ăcăă închideărafinăria,ăpentruăcă
Oltchimănuăplătește.ăTotădeăpeăatunci,ăguverneleăseăgândescăcumăsăă iaădinănouăArpechim
șiăsăăfacăăună„lanțăpetrochimicăintegrat“,ădarăn-auăcuăceăbaniăsăăcumpereărafinăria.

Dacăăneăuitămălaătotă județul,ăavemăOltchim,ăcuăproblemeleădeămaiăsus,ășiăcareăeăoăgaură
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DATORIILEăLUI
DIACONESCU

Potrivită Gândul,ă înă iunie,
douăă dintreă companiileă la
careă Dană Diaconescuă este
acţionar,ă Oglindaă Pressă şi
Oglindaă Television,
înregistrauădatoriiălaăstatăde
pesteă 1,75ă milioaneă euro.
Laă acesteaă seă adaugăă şi
600.000ă euroă peă careă îi
datoreazăă Ocram
Televiziuneă (careă deţine
licenţaă OTV)ă laă finanţele
locale.ă Înă total,ă companiile
laă careă Dană Diaconescu
esteăacţionară auă înregistrat
datoriiăcătreă stată înăvaloare

neagră.ăDarămaiăexistă,ăcumăbineăziceăguvernul,ăoăpuzderieădeăfirme,ăcuăangajați,ăcifrăăde
afaceri,ăimpozite,ăcontribuțieălaăPșB,ăcareădepindăîntr-oăformăăsauăaltaădeăOlt chim.ăProblema
eăcăăoăbunăăparteădinăaceastăăeconomieălocalăăeăprobabilăcăpușărimeaăOltchim-ului,ăcareăar
daăoricumăfaliment,ă imediatăceăOltchimăară începeăsăăfuncționezeăcaă oăcompanieănormală,
interesatăădeăprofit;ă căpușeăcareănuă lasă,ă înăschimb,ăsăăseă dezvolteăeconomiaăsănătoasă,
ceaă careă ară puteaă trăiă fărăă favoritismeă deă laă stat.ă Înă alteă cuvinte,ă Olt chimă eă oă dublă
problemă:ăoăcompanieăfalităăcareăareănevoieădeăsubvenție,ăștergereaădatoriilorăsauăpăsuire
dinăparteaăfurnizorilor;ășiăunăfactorădeădistorsiuneăaăîntregiiăeconomiiălocale,ăcareăseădezvoltă
strâmbădeăunăsfertădeăveacădeătranziție.

Acestaăeăpunctulădeăplecareăpentruăcondiția
pusăădeăFMșăstatuluiăacumă aproapeădoiăani:
săă privatizezeă sauă săă recunoascăă falimentul
Oltchim,ă căă nuă seă maiă poateă așa.ă Dară gu-
verneleă Boc,ă Ungureanuă șiă Pontaă s-auă dat
pesteă capă săă întârzieă reforma,ă căă astaăară fi
însemnată înăacelașiă timpăterminareaăcăpușe-
lor,ăcuă legăturiă transpartiniceă–ăveziășefimea
Oltchimă neschimbatăă deă 23ă deă ani.ă FMșă a
impusă atunciă măcară schimbareaă mana-
gementuluiă cuă profesioniștiă selectați
competitivă înă paralelă cuă procesulă de
privatizare,ăcaă săă înlătureăgașcaă deă interese
dinăjurulăconduceriiăcombinatului.ăGuvernulăa
selectat,ă într-adevăr,ă unăconsultantă careăsă
cauteă oameni,ă dară cuă întârziere,ă iară înă cele
dinăurmăăaădat-oăpeă„urgență“,ă lăsândăbaltă
selecțiaă competitivăă șiă înlocuindu-lă peă d-l
Roibuădirectăcuășefulădeă laăCETăGovora.ăTo-
tuși,ă pentruă primaă datăă deă cândă avem
acordulăcuăFMș,ăamenințareaăcuărupereaăacestuiaăaăfăcutăcaăguvernulăsăăvină,ă înăsfârșit,ăcu
oăstrategieăcareăeliminaăprincipalulăpretextăpentruăîntârzieri,ăhârțogăraiaănecesarăăconversiei
uneiă creanțeăAVASă asupraăOlt chimă înăacțiuniă aleăstatuluiă șiăprevizibilulă conflictăcuă PCCă pe
acestăsubiect.ăOfertaă„laăpachet“ăaă fostăsinguraă ideeă bunăăcuă realăășansăădeă succes,ădar
exactădinăacestămot ivăn-aăfostăpusăăpeămasăăpânăăacum.

Зiă așaă ajungemă laă momentulă faimoaseiă licitații
televizate,ăcâșt igătorăd-lăDiaconescu.ăLicitațiaăastaăe
dovadaăultimăăaămoduluiăînăcareăguvernulăîncearcăăsă
deaățeapăăFMș-uluiășiăsăăfacăăexactă inversulăreformei.
Deă câtevaă zileă încoace,ă domniiă Vulpescuă șiă Dia-
conescuă seă întrecă înă a-șiă demonstraă populismul,
miștocărealaășiă lipsaă deăpreocupareăpentruă interesul
public,ăcareă înseamnăăprivatizareădeăsuccesă sauăfali-
ment,ădacăăOltchimăeă irecuperabilă.ăCumăprobabilăși
esteă –ă niciună investitoră mareă n-aă part icipată la
licitație,ădacăăTșSEăarăfiă fostărealmenteăinteresatăăar
fiă depusă oă ofertă,ă nuă ară fiă trimisă scrisorele
neangajanteă șiă nuă s-ară fiă limitată săă cumpereă doar
caietulă deă sarcini.ă Cumă eă posibilă caă laă oă asemenea
licitațieă săă nuă fieă exclusă dină start,ă evitândă ridicolul,
ună participantă cuă datoriiă laă stată șiă procesă penal
pentruă șantaj,ă cercetată pentruă spălareă deă baniă și
evaziune,ă șiă careă niciă n-aă putută demonstraă căă are
baniiă laă momentulă licitației,ă dupăă cumă s-aă văzută în
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deă2.350.000ăeuro. reacțiileăpolit icienilor?

Apoi,ă referitoră laăDiaconescu,ăauăcirculatăzileleăastea
douăă ideiă fantasmagorice:ă întâiă căă vaă cumpăraă combinatulă pentruă popor,ă apoiă căă areă în
spateă ună „mareă investitor“,ă deă parcăă ună investitoră străină areă nevoieă deă bunaă reputație
localăă aă d-luiă Diaconescuă caă să-iă fieă intermediatăă afacerea,ă caă dupăă aceeaă eventuală s-o
donezeă poporului,ăpresupunândă căăDiaconescuă n-ară fiămințită niciăcuă primaăafirmație.ă D-lui
Vulpescuăi-așăfiădatăcevaăcredit,ăchiarădupăăghidușiileăcuăinsolvențaăȘidroelectrica,ăpentruăcă
acoloă lucrurileă păreau,ă pânăă laă urmă,ă săă iasăă bineă cuă „băiețiiă deștepți“ă șiă renegocierea
lucrăriloră supraevaluate.ăDară dejaă omulăaă ajunsă laăaă treiaă minciună,ăsauă „omisiune“ă gravă,
fațăă deă donoriiă internaționali,ă primaă fiindă insolvențaă Șidroelectricaă anunțatăă FMș-uluiă ex
post,ăaădouaă-ăschimbareaăstrategieiădeăprivat izareăaăOltchim,ătotăașa,ă anunțatăădupă,ă iar
acumăgăselnițaăcuăceiă45ădeămilioaneădeăeuroăcareăurmeazăăaăfiăbăgațiădeăstată înăOltchim
imediatădupăăceăsumaăară fiăprimităădeă laăDiaconescu,ăadicăă îiădămădeăfaptăpeăgratisăcombi-
natul.ăMinistrulăChițoiuăaăspusășiăelăcăăseăvaădaăună„ajutorădeăurgență“,ă totă înăsumăădeă45
deămilioane,ăpentruă„repornireaăact ivității“.ă șndiferentădeăundeăvinăbanii,ădeă laăDiaconescu
sauădeă laămetroulă DrumulăTaberei,ăsăăpompeziăbaniădeă laăbugetă într-oăcompanie,ădeăstat
sauăprivată,ă„deăurgență“ăsauănu,ă„împrumut“ăsauă deătot,ă înseamnăăajutoră deăstată ilegal.
ComisiaăEuropeanăăvaăcereăcaăbaniiăsăăfieăreturnațiăbugetului,ăsau,ădacăănu,ăstatulăplătește
sumaădreptăsancțiuneă laăbugetulăUniunii.ăDară ceăcontează?ăScandalulăvaă ieșiădupăăalegeri,
pânăă atunciă aceastăă șpagăă electoralăă vaă țineă fericițiă înă minciunăă angajațiiă Oltchimă și
nestingherităăcăpușărimea,ăcare-șiădăăobolulă laăcampaniaăelectoralăăaăcelorăcareă împartăașa
bugetulăpublic.ă//

Cuvinteăcheie:ăOltchim,ăFMș,ăguvern,ăVulpescu,ăDanăDiaconescu

Referinte:
DanăDiaconescuăaăP;R;SșTăRomânia,ăplecândăspreăMünchen
Cristiană Preda:ă Poateă Pontaă aă produsă circulă DDă laă Oltchim,ă caă săă creascăă PP-DDă în
sondajeăsiăsaăscadaăPDL
Avocatulă luiăDanăDiaconescuădespreăOltchim:ăAmă maiăcerutănisteădateăfiscaleăsiăstadiul
lit igiilorăaflateăpeărol

Comentarii (8)

Adaugaăcomentariu

28.09.2012ă|ăDanăCulcerăaăscris:
AÈ™ă fiă foarteă interesată sÄƒăafluă pÄƒrereaă autoareă acestuiăarticolă derspreă celeădeă mai
jos.ăÂ«ădr.ăecon.ăConstantinăCojocaru.ășatÄƒăcÄƒăam,ădinănou,ădreptate.ăScopulătuturor
partideloră careă s-auă rotită laă conducereaă statuluiă romÃ¢n,ă dupÄƒă lovituraă deă stată din
decembrieă 1989,ă aă fostă unulă singur:ă jefuireaă avuÅ£ieiă acumulateă deă poporulă romÃ¢n
Ã®nătimpulăregimuluiăcomunist,ăÃ®mbogÄƒÅ£ireaă lorăprinăacaparareaăuneiăpÄƒrÅ£iăcÃ¢t
maiămariădinăaceastÄƒăavuÅ£ie,ăvÃ¢nzarea,ăpeănimic,ăaărestuluiăavuÅ£ieiăcÄƒtreăstrÄƒini,
pentruăaăobÅ£ineăsprijinulăacestoraăsÄƒăajungÄƒăÅŸiăsÄƒăseămenÅ£inÄƒă laăconducerea
statului,ă caă sÄƒă jefuiascÄƒ,ă mereu,ă poporulă romÃ¢n,ă Ã®nă cÃ¢rdÄƒÅŸieă cuă strÄƒinii.
ÃŽnă timpă ceă neă serveauă circulă cuă suspendareaă ÅŸiă referendumulă pentruă demiterea
preÅŸedintelui,ă guvernanÅ£iiă U.S.L.ă pregÄƒteau,ă cuă profesionalismă ÅŸiă sÃ¢ngeă rece,
executareaăprogramuluiăconceputădeăBÄƒsescuăÅŸiăP.D.L.ăpentruăvÃ¢nzareaăaăceeaăce
aă maiă rÄƒmasă dină capitalulă deă careă aă fostă deposedată poporulă romÃ¢nă prină Legea
15/1990.ăDacÄƒăvorăfiălÄƒsaÅ£i,ăvorăvindeătotăceăaămaiărÄƒmasădinăÅ£arÄƒ.ăDeăcÃ¢teva
zile,ă asistÄƒmă laă ultimaă fazÄƒă aă crimeiă numitÄƒă â€žprivatizareaă OLTCȘșMâ€œ,ă unaă din
zecileădeămiiădeăfabriciăÅŸiăuzineăconstruiteădeăromÃ¢niăÃ®nătimpulăregimuluiăcomunist,
laă timpulă puneriiăÃ®năfuncÅ£iune,ă aceastaăfiindădotatÄƒă cuăutilajeăÅŸiă echipamenteă la
celă maiă Ã®naltă nivelă ală tehniciiă mondialeă (laă felă aă fostă situaÅ£iaă â€“ă atÃ¢tă referitoră la
crimÄƒ,ăcÃ¢tăÅŸiăâ€žlaăcelămaiăÃ®naltănivelăalătehniciiămondialeâ€œăâ€“ăÅŸiăÃ®năcazurile
COMTșM,ăSșDEX,ăSșDERCAăetc.ăâ€“ănotaăred.).ăÃŽnăprimulărÃ¢nd,ănuăesteăvorbaădeănici
oăâ€žprivatizareâ€œ.ăNuăesteăvorbaădeătrecereaăunuiăbunădinăproprietateăPUBLșCÄ‚ăÃ®n
proprietateă PRșVATÄ‚,ă adicÄƒă deă privatizare.ă ÃŽnă acestă moment,ă capitalulă OLTCȘșM
esteăPRșVATă100ă laăsutÄƒ.ă54ălaăsutÄƒădinăcapitalăseăaflÄƒăÃ®năproprietateaăPRșVATÄ‚
aăstatuluiă romÃ¢n,ărestul,ădeă46ă laăsutÄƒ,ăseăaflÄƒăÃ®năproprietateaăPRșVATÄ‚ăaăaltor
persoaneăfiziceăÅŸiă juridice,ăÃ®năceaămaiămareăparte,ăstrÄƒini.ăDacÄƒăceleă54ăprocente
s-ară aflaă Ã®nă proprietateaă publicÄƒă aă statuluiă romÃ¢n,ă eleă nuă ară puteaă fiă vÃ¢ndute.
GuvernanÅ£iiă folosescăcuvÃ¢ntulă deăâ€žprivatizareâ€œă pentruăaă ascundeăfaptulă cÄƒăei
VÃ‚NDăoăuzinÄƒăpeăcareăeiăauăfurat-oădeălaăcetÄƒÅ£eniiăRomÃ¢nieiăprinăLegeaă15/1990
(LegeaăBrucan).ăPentruăaăascundeăfaptulăcÄƒăeiăvÃ¢ndăÅ£ara.ăAÅŸaăcumăauăprocedat
cuă toatÄƒă industriaă romÃ¢neascÄƒ,ă guvernanÅ£iiă auă adusă OLTCȘșM-ulă Ã®nă stareă de
faliment,ăastfelăÃ®ncÃ¢tăsÄƒăpoatÄƒăfiăvÃ¢ndutăpeănimic,ăapoi,ăÃ®nchis,ădemolat,ăvÃ
¢ndutăcaăfierăvechi,ălaăpreÅ£ădeăsuteădeăoriămaiămareădecÃ¢tăcelăÃ®ncasatădeăstat,ălaăâ

ă

internaţionaleălaăHaifa.ăProiecţiiăsold-
outălaăHamburg,ăLondra,ăNewăYork
Laăsfârșitulăsăptămâniiătrecute,ă„După
dealuri”,ă...

SabraăDaici,ăDirectorăICRăVarşovia.
SCRISOAREăDESCHIS;
cătreăăăDomnulăTitusăCORL;XEAN,ăMinistrul
AfacerilorăExterneăDomnulă...

MarkăGitenstein:ăNuăcredemăcaăscopul
scuzaămijloaceleăsiăsustinemăcuătarieăca
tiraniaămajoritatiiătrebuieăcontrolata
deăratiuneăsiăjustitie
"Oameniiămaăintreabaădeăceăinsistaăatatăde
multăamericaniiăasupraăstatuluiădeădrept,ă...
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€žprivatizareâ€œ.ă LaăaceastÄƒă crimÄƒ,ăauă participată toateă guverneleăpostdecembriste.
Guvernulă VÄƒcÄƒroiuă aă inclusă ARPECȘșM-ulă piteÅŸteană Ã®nă capitalulă PETROM-ului,
deÈ™iă combinatulă piteÅŸteană eraă legată ombilical,ă fizic,ă deă OLTCȘșM,ă prină conductele
careă Ã®iă livreazÄƒămateriaă primÄƒ.ă Normal,ă PETROM-ulă s-aă vÃ¢ndutăcuă ARPECȘșMă cu
tot,ăastfelăcÄƒăviaÅ£aăOTLCȘșM-ului,ăcaăÅŸiăaămiilorădeăsala

Raspundeăacestuiăcomentariu

26.09.2012ă|ăcristiăaăscris:
tit lulăspuneătotăchiarăsingurulăadevar,ăcelelalteăpublicatiiădoarăvandăminciuni

Raspundeăacestuiăcomentariu

26.09.2012ă|ăScifiăaăscris:
șncredibilăceăseă intamplaăinătaraăastaădeă23ădeăani!!!ăCatădeămareăaăfostăjaful,ăsiăincaămai
este....ăDeăaceeaăesteănevoieădeăJustitie,ăpentruăaăopriă jaful,ăsauămacarădeăa-lă reduce.
Candăs-aăfacutămaiăsimtitaăJustitiaă inăRomania,ă inătimpulăguvernarilorăPSDăsauăinătimpulălui
Basescu?ăTotiăceiăcare-lăinjuraăpeăBasescuăarătrebuiăsaăfieă5ăminuteăsinceriăcuăeiăinsisiăsiăsa
facaăurmatorulărationament:ăToataă lumeaăeădeă acordăcaăRomaniaăaăbatutăpasulăpeă loc,
inclusivădinăpunctulădeăvedereăalăniveluluiădeătraiă(caăastaăseăpareăsaăfieăsingurulăinteresăal
electoratuluiădeăstanga).ăDeăceănuăavansam?ăSeăpareăcaătoataălumeaăeădeăacordăcaădin
cauzaă caă SEă FURA.ă Panaă aiciă totiă suntemă deă acord,ă deă stangaă sauă deă dreapta,
telespectatoriă Antena3ă sauă nu.ă Maiă departe:ăCumă putemă stopaă sauă reduceă coruptia?
Logicaăneăspuneăcaăsinguraămetodaăeăpedepsireaăvinovatilor.ăCredăcaămultiătelespectatori
Antena3ă imiă dauă dreptateă siă aici.ă Acumă intrebarileă esentiale?ă Candă aă avută Justitia
rezultateămaiă bune?ășnătimpulăcaroră guvernari?ăCumvaă inătimpulă guvernariiăNastase?ăNu
cred.ăSauăsuntemăatatădeănaiviăsaăcredemăcaăatunciănuăseăfura?ăCareăesteăpartidulăpolit ic
careă isiă tineăinăbrate,ădeăaniăbuni,ă infractorii?ăCumvaăPDL-ul?ăNuăcred.ăNuăziceănimeniăca
PDL-ulănuăareăcoruptiiălui.ăNuăziceănimeniăcaăBasescuăesteăMaicaăTereza.ăDarăsimplulă fapt
caăJustitiaăaă inceputăsaăcapeteă personalitateăsubăregimulăBasescuăesteăsuficientăpentru
mineăsaă intelegă cineăesteămaiănocivă pentruăRomania,ăpentruăviitorulă ei,ăpentruăpoporul
ei.ă Pentruă caă indiferentă deă simpatiiă sauă antipatiiă polit ice,ă deă sentimenteă induseă de
televiziuniă partizane,ă laă ună momentădată trebuieă saăneă oprimă siăsaă judecamă laărece:ă ce
esteămaiăbunăpentruătaraămea,ăsauămaiăputinărau?ăPentruăcaăsuntemăromaniăsiăavemăo
singuraătara,ănuăputemăemigraătotiăsiăsaănuăneămaiăintereseze.ăEămaiăimportantă faptulăca
Basescuăsi-aă insusităincorectăcasaădinăMihaileanuă(dacaăesteăadevaratăceăspuneăAntena3)
sauă alteă capeteă deă acuzareă aleă preseiă voiculescieneă impotrivaă Presedinteluiă (inclusiv
asumareaămasurilorădeăausteritate)ăsauăeămaiă importantăcaăJustitiaăfaceăpasiă(timizi,ădarăii
face)ăinspreăeradicareaăjafuluiănational?

26.09.2012ă|ăErosăNicolauăaăraspuns:
Ah,ăeraăsaăuit:ăargumentulă"haiăsaăprivatizamăcaăsaăoprimăcapushareala"ămiăseăpareăde-a
dreptulă jignitorălaăadresaăinteligenteiănoastre.ăEăcaăsiăcumăaiăspuneă"Gheorgheăfuraăde
laășonă inăfiecareănoapte,ăceăeădeăfacut?ăȘaiăsa-iăvindemăcasaăluiășon,ăcaăsaănuămaiăaiba
Gheorgheădeă undeăfura".ă Deăceăseă aduceăargumentulăastaă gresit,ă totusi:ă pentruăca
areă oă functieă dubla,ă convenabilaă "cuiă trebuie":ă de-aă "justifica"ă agendaă privataă a
privatizariloră siă deă aă distrageă atentiaă publiculuiă deă laă oă problemaă gravaă cumă eă ceaă a
coruptiei,ă prină propunereaă deăcaiă deă rezolvareă totală absurdeă siă"peă langa".ă Chiară nu
sesizeazaă nimeniă greselileă asteaă graveă deă logica?ă Capusharealaă nuă seă opresteă prin
privatizare,ă ciă cuă polit iaă economica.ă Caă avemă oă coruptieă campioana,ă eă cuă totulă alta
poveste...ă Oricum,ă miă seă pareă chiarăabsurdă saă incerciă saă aduciă argumenteă impotriva
uneiăeroriădeă logicaăatatădeăflagranteă-ăeăcaăsiăcumăte-aiăcoboraă laăminteaănebunuluiă-
dară amă simtită nevoiaă macară saă oă semnalez.ă Si,ă desiă carcotescă aici,ă nuă potă decată sa
aprecieză faptulăcaă revista22ăareă curajulăde-aă acceptaă siăcrit iciă siăde-aă leămoderaă spre
publicare.

Raspundeăacestuiăcomentariu

26.09.2012ă|ăjohnăaăscris:
fainăarticol,ăbineăscrisăbravo

26.09.2012ă|ăfunctionaruăaăraspuns:
bunăarticol!ădacaămaiăscriaăsiăcevaădespreă istoriaădeădinainteădeă1990ăaăoltchimului,ăera
perfect!ăastfel,ăbizonulămioriticăară fiăaflatăcaădeăcandă 'ma-saă l-oăfacut,ăadicaăepocaăde
aur,ăacestăcombinatăcaăsiăaltele,ăaăprimităsubventiiădeălaăstatăcuăgramada!!!ăastaăeă(era)
mareaăproblemaăaăfosteiăindustriiărrominesti:ătraiaă fiindcaăeraăplatitaădeănoiătoti!!!ăadica:
ină locăsaăavemădrumuriămoderne,ăpoduriăpesteădunareămaiămulte,ănuătreceriăcuăbacul,
spitaleămoderne,ăscoliămoderneăsiădotate,ănuăsaăvinaăaltiiăsaăniă leărepare,ăbazeăsportive
cumăauădeămuuuultăalteătari,ăamăavutăhardughiileăasteaăcareăauăpoluat,ăauăconsumat
imensăsiăpanaălaăurmaăeconomiaădeăpiataăaălumiiălibere,ăle-aăpusălaăpamant!!!

Raspundeăacestuiăcomentariu

25.09.2012ă|ăDanăTescaruăaăscris:
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SenzatiaămeaăesteăcaăDDădoresteăputinaăpublicitateăpentruăaămaiăputeaăaveaăsubiectăde
discutieălaăTV.ăActunileăsaleălegateădeăOltchimămiăseăparăcelăputinăciudate...

26.09.2012ă|ăErosăNicolauăaăraspuns:
VadăcaăaăfostăsuficientăcaăFMșăsaăneăbageăsuleăoficialeă inăcoasteăsiăsaăneăcerteăcaănu
privatizamă (instrainam)ă destulă deă rapidă ultimeleă ramashitzeă consistenteă deă industrie
localaă (care,ă cuă putină efort,ă ne-ară puteaăasiguraă ună pică deă independentzaă fatzaă de
importurileă deshantzateă dinăultimiiă 20ă deă ani),ă caăpresaă siă chiară siă ceiăcareă privescă o
problemaă scapandă dină vedereă perspectivaă maiă largaă auă sarită imediată saă creezeă (iar,
pentruăaăN-aăoaraăinăaceiasiă20ădeăani)ăpovestileădeăgroazaădespreăindustriaălocalaăcare,
vezi-Doamne,ănuăareădecatăoăsansa:ăsaăoăanihilamăprină instrainare.ăRomaniaănuă aăfost
acceptataă ină UEă decată caă potentialaă extindereă aă pieteiă deă desfacereă UE.ă Cuă alte
cuvinte,ă amă fostă primitiă caă saă cotizamă obligatoriuă siă neconditionată sumeă incredibile
anualăcatreăUE,ăsaăprimimăinapoiăbaniădoarăprocentual,ădoarăcuătzaraita,ăpeăbazaăunor
reguliădraconiceăcreateădeăeiăsiăpentruăcareăeiăsuntăpregatitiă iarănoiănu,ăsi,ăMAșăALES,
pentruă aă absorbi,ă prină importuri,ă oă cantitateă cată maiă mareă deă produseă deă laă UE.
Problemaă eăcaă oătaraă cuămijloaceă deăproductieă propriiănuă preaăareă nevoieădecată de
importuriăminime,ăasaăcaăacum,ădacaăne-aă"certat"ăUE,ăRomaniaăTEBUșEăsa-siăextinda
capacitatileădeăaă importaă-ăcum?ăeliminandă(haiăsaăzicemă"privatizand",ădoarăcaăsaăfimăin
tonă cuă articolulă astaă siă cuă isteriaă artificialaă generataă deă mediaă zileleă astea)ă TAROM,
Oltchimăsiărestulădeăcoloshiă localiăcare,ăcaăprintr-oăminune,ăauăreusităsaănuăfieăincaădati
degeabaăstrainatatilor.ăDară cumăfaciă astaăfaraă saătrezestiă suspiciunileăunuiă poporăcare
dejaă aă pierdutăenormă deă multeă mijloaceădeă productie?ă A,ă poiă simplu:ăviiă cuă aceeasi
povesteă induiosatoareăsiă hiper-rasuflataă aăangajatiloră careănuă si-auă maiăprimită salariile.
Care,ăpanaă acumă2ă luni,ă candăne-auă luată trimisiiăUEă laă ochi,ă isiăvedeauă salariileă linistit i.
Dară care,ă acum,ă brusc,ă nu-siă maiă vadă baniiă pentruă caă nisteă directoriă preaă usoră de
coruptăpreferaăsaăintreăină joculăastaăsiăsaăcreezeăproblemeleăsalarialeăsiăsindicaleăcareăsa
convingaărestulătariiăcaămega-prostiaădeăaăneătaiaăsinguriăultimeleăcraciădeăsubăpicioare
ară fiăoătreaba,ădeăfapt,ănecesara,ăpentruăaă"salva"ăoămanaădeămuncitoriă -ăcareăoricum
isiăvorăpierdeă locurileădeămuncaădupaă"privatizare"...ăPrimulă instinctăeăsaăteăintrebi:ădar
oareă inătaraăastaă chiarăatatădeăprostiăsuntăoameniiădeă rand,ămasaămanipulabila,ă incat,
dupaă ATATEAă istoriiă repetate,ăsaă nuă inveteă nimic,ă siă saă iaădeă buneă toateă povestile
asteaăamortzitoare?ășarăraspunsulăvine,ăsingurăsiăautomat:ănuănumaiăcaăoameniiăSUNT
atatădeăprosti,ădarăpresa,ămediaăsiăstapaniiă loră-ămarileă intereseăfinanciareăinterneăsiămai
alesăexterneă-ăexactăpeăastaăseăbazeazaăatunciăcandăcomandaăsauă incurajeazaămetoda
astaă rasuflataăde-aă prostiă populatia,ăoveră andăoveră againă (scuzata-miă fieă englezeala).
Mareă pacat,ă dară Romaniiăsi-oă merita,ă cuă varfă si-ndesat.ă Prostiaă eă ună lux,ă iară luxulă se
taxeazaăcelămaiămult.ăOriundeăinălume.ăSiăda,ăsiălaănoi.
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