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Noi escrocherii ale bulibaşei Dan Voiculescu 

De foarte mulți ani, revista „România Mare” și PRM, alături de întreaga presă 
din România, dezvăluie proporțiile jafului deșănțat la care s-au dedat 
guvernanții, fără ca Justiția sau Poliția să îndrăznească să-i deranjeze. Astfel, 
într-o țară în care mulți oameni se sinucid din cauza sărăciei sau mor, pur și 
simplu, de foame, PSD, prin miniștrii și clientela sa politică, afișează ostentativ 
bogății fabuloase, obținute prin brevetarea, cu succes, a unei metode: furtul de la 
Stat, adică de la noi, toți. Când afirmăm acest lucru, ne referim atât la afacerile 
pe care le desfășoară mafioții protejați politic de statul impotent, dar bun de 
muls, cât mai ales la metodele prin care aceștia cumpără întreprinderi la prețuri 
de patrimoniu de nimic. 

Dacă ar fi să-i enumerăm pe toți, nu ne-ar ajunge probabil, spațiul întregii 
reviste pe un an de zile, iar eforul de ..... ar fi fantastic, deoarece, după revoluție, 
timp de aproape 14 ani au fost evocate foarte nume "grele", fără să aibă cineva 
să spargă acest buboi, care infectează societatea românească.  
 
Dar azi nu ne vom ocupa de toți, ci ne vom opri asupra unui personaj, dubios de 
altfel, care, mai nou, s-a reprofilat în justițiar și moralist... adică proprietarul 
Partidului Umanist Român și al trustului INTACT - generalul Dan Voiculescu -  
aliatul PSD la guvernare. 
 
Acestui domn, de-a lungul vremii, i s-au făcut multe hatâruri de către mai toate 
guvernele și partidele ce s-au perindat la Putere, deoarece avea, ca armă secretă 
șantajul, practicat prin intermediul postului său de Televiziune sau prin ziarele 
pe care le deține, că, deh!, toată lumea are un secret de apărat… 
 
Astfel, după perfectarea unor afaceri profitabile cu APAPS-ul domnului 
Mușetescu, privirea hâdă a bătrânului hulpav s-a îndreptat spre ograda 
ministrului Agriculturii, popa Ilie Sârbu, vicepreședinte al PSD, care, în marea 
sa iubire de arginți și pentru o imagine bună, a comandat "cățelului" său de la 
Agenția Domeniilor Statului, directorul Corneliu Popa, să scoată mintenaș la 
vânzare o "perlă", și anume Institutul de Cercetări Alimentare București. Acesta 
dispune de un sediu în Piața Amzei, în buricul Bucureștilor, lângă Ambasada 
Franței și are un patrimoniu de invidiat, printre care și niște terenuri la Băneasa 
pe care și-a amplasat Voiculescu, mai demult, antenele postului său de 
Televiziune. Evaluări ale patrimoniului? Preturi.... Prostii... De când se 
împiedică mafioții de asemenea nimicuri? Nu ne sfiim ca, în premieră, să-l 
felicităm anticipat pe magnatul (na că era să zicem mafiotul) Voiculescu, pentru 



achiziționarea acestei societăți la un preț modic (sub 100.000 de dolari) cam tot 
cam atât cât cheltuiește el pe câteva cutii de trabuce cubaneze. Și asta cu ajutorul 
neprecupețit al pionului său plasat strategic la conducerea Direcției Juridice a 
Agenției Domeniului Statului, membru de încredere al cupolei PUR  -
Voiculescu tânărul șpagasin Cătălin Sandu (de altfel, o vedetă în plină 
ascensiune, asupra căreia vom reveni cu plăcere). 
Rămâneți aproape, căci și noi suntem pe fază!  
 

 

 


