Vorbe de fumoar – 14.11.2018 – Lista cu antiromanii din Parlamentul European. Evenimentul “Prima penala la
parchet”

Scris de L.J.
Culise - Vorbe De Fumoar

* Revoltator ce s-a intamplat in Parlamentul European marti, 13 noiembrie 2018, cand s-a adoptat rezolutia privind
statul de drept. Nu ne referim la textul rezolutiei, care evident ca a fost scris de minti #rezist care graviteaza in jurul
fostei ministrese Monica Macovei, deci nu a fost unul surprinzator, ci la europarlamentarii romani care in mod
rusinos au abandonat interesele nationale si au votat impotriva Romaniei. Desigur, primele nume care va
vin in gand sunt cele ale unor indivizi precum Monica Macovei, Cristian Preda si Traian Ungureanu. Da, ei
sunt printre cei care au votat rezolutia impotriva Romaniei, dar din nou nu este o surpriza. Lista este insa
mai lunga, cuprinzand reprezentanti ai PNL, precum Adina Valean (sotia lui Crin Antonescu), Daniel Buda
si Theodor Stolojan. Ce a fost si ce a ajuns acest PNL. Si se mai mira unii ca liberalii se prabusesc in sondaje...
Pe de alta parte, vorba jurnalistului Bogdan Chirieac, europarlamentarii romani au votat impotriva Romaniei, iar unii
parlamentari unguri au votat ca sa ne apere interesele. Jenant. Iata-i mai jos pe europarlamentarii care au votat
rezolutia impotriva Romaniei.
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* Ravasitoarea Carmen Iohannis are dedicata o pagina pe Facebook. Se intituleaza “Prima penala la
parchet”. Pagina a fost creata pentru mediatizarea audierii sotiei lui Iohannis la PICCJ in dosarul caselor, audiere
ce trebuia sa aiba loc joi, 15 noiembrie 2018, astfel incat cat mai multa lume sa afle detalii despre acest eveniment
si eventual sa participe la el. Cum insa vizita asa-zisei “prime doamne” s-a amanat din cauza ca sotii
Iohannis trebuie sa mearga cica la o vizita de stat in Anglia, care e de fapt un chef dat de Printul Charles cu
ocazia zilei de nastere, pagina si-a schimbat denumirea in “Prima penala la parchet – Se amana” (foto).
Acum ramane de vazut cand o sa o reprogrameze PICCJ pe ravasitoare.
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* Vai de noi, ce tragedie! Cel mai antiroman europarlamentar, pe numele lui Monica Macovei, a demisionat
din partidul pe care l-a fondat in 2015. Daca nu stiti ce partid, va spunem noi: Partidul M10, pe care Macovei se
lauda ca il dedica tinerei generatii. Vrajeli! Anuntul demisiei lui Macovei a fost facut chiar de conducerea partidului,
printr-un comunicat de presa transmis Mediafax. Si dupa anunt au incept si speculatiile care, credem noi, au la
baza mult adevar. Madam Macovei cica s-ar teme ca i s-a pregatit un dosar penal ca sa o scoata din schema,
si pentru ca nu vrea sa fie defilata cu catuse la DNA, se retrage singurica din functii. Caci se aude ca
Macovei nu va mai candida pentru un nou mandat de europarlamentar. Doamne, ajuta! Ar face cel mai
mare bine Romaniei. Noi o sustinem.
* Va dati seama cat de catranit e Werner zilele astea? Dupa ce ca o tara intreaga a aflat felul in care l-a numit el pe
taica Lazar in functia de Procuror General, dupa ce ca Lazar Cristian i-a chemat-o pe Carmen Georgeta la PICCJ,
pentru audieri in dosarul casei luate cu acte false, acum Iohannis s-a trezit cu usa inchisa-n nas si din partea
Marii Britanii. Premierul Theresa May a anuntat miercuri, 14 noiembrie 2018, ca a anulat intalnirea pe care
ar fi trebuit s-o aiba in aceeasi zi cu presedintele Klaus Iohannis, pe motiv ca e prea ocupata cu sedinta de
Guvern privind Brexitul (click aici pentru a citi). Intrebam si noi, nu dam cu parul: o fi aflat May ca sotia Carmen
e la un pas sa fie „penala”, ori ca Werner a mintit cu nerusinare, spunand ca n-a avut niciodata dosar penal? Sau
poate si-a amintit Theresa ca acelasi Klaus si-a batut joc de reuniunea Consiliului European de pe 17 octombrie,
presedintele Romaniei preferand sa-si ia sotia si se tireze amandoi la Pompeii, ca doi turisti fara griji?

Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau pamfletului. Luati-le ca atare!
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