
COD GALBEN ÎN POLITICA DÂMBOVIȚEANĂ: 

ROMÂNIA, PE CARE O IUBIM ȘI CU CARE VREM SĂ NE UNIM, 

FIIND CONDUSĂ DE CĂTRE UN PARTID BOLNAV ESTE RĂU 

AFECTATĂ DE FURTUNILE POLITICE ȘI DE PLOILE TORENȚIALE 

CU PREMIERI ȘI CU GUVERNE!!! 

 

Așa ploua și în Basarabia acum două decenii, când și ea era condusă de către un 

partid neocomunist „agrarian” și „democrat”, bolnav cumplit de incompetență.  

În ultimii patru ani România a avut nouă premieri, inclusiv trei interimari, și tot 

atâtea guverne; În R. Moldova în perioada 1990-2001 au căzut nouă premieri și 13 

guverne. Să nu fie de deochi dar intensitatea ploilor torențiale de pe malurile 

Dâmboviței, a depășit-o pe cea de pe malurile Bâcului: la București cad în mediu 

doi premieri într-un an, iar la Chișinău cădea doar unul... 

Drept că și la alte popoare mai cad guverne și premieri dar economiile și nivelul lor 

de trai nu suferă de la aceste calamități!!! 

În imaginile alăturate: PRONOSTICUL NOSTRU DE ACUM DOUĂ DECENII 

PRIVITOR LA „CĂDEREA PREMIERILOR” AU DEVENIT OARE 

VALABILE ȘI PENTRU „ȚARA VECINĂ”, ROMÂNIA? Pe când va deveni 

valabil și al doilea pronostic, cel legat de „CĂDEREA 

(NEO)COMUNIȘTILOR”?... 

  

P.S. – Radu ȘTEFAN, un harnic autor și comentator pe NET, azi ne luminează cu 

părerea sa:  

... „TUDOSE A REFUZAT CATEGORIC RISCUL DESPRINDERII 

ȚINUTULUI SECUIESC ! 

Să știți că din clipa în care Tudose a declarat ferm că refuză autonomia Ținutului 

Secuiesc să știți că am intuit exact (!!!) că va fi aruncat cât colo imediat (!!!) și 

ireversibil (!!!)… 

ASCULTAȚI BINE CE VĂ ZIC : treaba e făcută ca să-l înlocuiască cu unul nici 

mai bun nici mai rău dar care să fărâmițeze Țara cu ochii închiși! 

…Doar asta le stă în planul lor final: Fărâmițarea Țării Românilor! 

…Iar „teleormanca” Dăncilă e cunoscută la Bruxelles drept „doamna Yes” . 

De când e acolo – ani și ani – asta-i tot ce știe ea să zică într-o limbă străină!”  



Nimic de zis: ÎN 28 DE ANI DE DEMOCRATIZARE ROMÂNIA A 

PROGRESAT DE LA “DOAMNA CO-doi” la “DOAMNA YES”! Cine urmează? 

și Ce mai urmează?... (V.Ș., 17.01.2018) 

 

 




