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Turul 1
Klaus IOHANNIS este exclus din cursa 

pentru Cotroceni:
- fie prin scandalul cu serviciile secre-

te;
- fie prin sentinţa ÎCCJ în procesul cu 

ANI - sentinţă definitivă înainte de 2 no-
iembrie.

C.P. TĂRICEANU preia lupta electoratu-
lui liberal, dar fără cel al PDL, care se divi-
zează pentru Elena UDREA şi Monica MA-
COVEI.

Liviu DRAGNEA şi baronii locali ai PSD 
adună circa 4 milioane de voturi pentru 
Victor PONTA. Astfel se adoarme vigilen-
ţa premierului, care se vede preşedintele 
României. 

Se califică în turul 2 Victor PONTA şi 
Elena UDREA.

Turul 2
Victor PONTA este eliminat din cursa 

pentru Cotroceni:
- prin scandalul cu serviciile secrete - ca 

procuror a comis fals în acte publice încăl-
când articolul 7 din Legea 92/1992;

- prin trădarea lui Liviu DRAGNEA, cu 
complicitatea majorităţii baronilor şi pri-
marilor PSD cu probleme penale.

Ajunge preşedinte Elena UDREA
- Liviu DRAGNEA este uns şef la PSD, cu 

sprijinul baronilor complotişti.
- DRAGNEA îl nominalizează premier 

pe Gabriel OPREA, preşedintele UDREA ac-
ceptă propunerea, iar Parlamentul aprobă 
noul prim-ministru. Adio, Victor PONTA!
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EfEcTE
- Traian BĂSESCU continuă să conducă 

ţara prin intermediul preşedintelui Elena 
UDREA şi prin Comunitatea Naţională de 
Informaţii - SRI, SIE, DGIPI.

- Gabriel OPREA devine un premier 
neconflictual în spaţiul public, de genul 
 Mugur Isărescu.

ObsErvaţii
- Liviu DRAGNEA este pionul principal 

în colectarea de voturi.
- DRAGNEA are motive uriaşe să-şi ne-

gocieze libertatea cu Traian BĂSESCU - pă-
puşarul DNA, ANI şi al ÎCCJ.

- DRAGNEA ştie că preşedintele PONTA 
nu va mişca un deget pentru a-l proteja de 
procurori şi judecători. Din contra, PONTA 
va face tot ce îi va sta în putinţă să-l deca-
piteze pe DRAGNEA, pentru a da un sem-
nal uriaş în PSD: „Ori cu mine fără crâcni-
re, ori la eşafod!”.
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Variantele	lui	Băsescu	şi	trădarea	lui	Dragnea
Nebunul 
Turcescu

A urmat şahul dat de Băsescu prin 
intermediul nebunului Turcescu: 
„Sunt ofiţer sub acoperire, vreau să 
îmi facă dreptate un judecător”. În 
această situaţie, serviciile secrete 
aveau două variante: fie să-l dea în 

judecată pe Robert Turcescu şi, ast-
fel, să confirme că deţin ofiţeri aco-
periţi în media şi, drept consecinţă, 
în politică; fie să mute fără să atingă 
piesele de pe tablă şi să elimine ne-
bunul alb din joc. 

De aceea, serviciile secrete au 
mutat cu dirijorul ţigan Mădălin 
Voicu şi tenismanul Ilie Năstase - 
doi politicieni desprinşi din roma-
nul lui Fănuş Negu „Frumoşii nebu-
ni ai marilor oraşe”. Binomul Voicu-
Năstase a depus o sesizare - dar nu 

reclamaţie - la procurorul general 
Tiberiu Niţu. Iar Niţu, bâlbâindu-se 
oribil, a clasat cazul Turcescu ca fi-
ind fără obiect, pe motiv că „avem o 
simplă sesizare”. 

Unii zic că acesta este sfârşitul 
bătăliei Băsescu-serviciile secrete; 
alţii, că preşedintele va muta cu re-
gina! Vom vedea în curând dacă Bă-
sescu a minţit poporul cu televizo-
rul sau dacă avem un candidat-agent 
sub acoperire, în persoana lui Vic-
tor Ponta.

Alte date 
consistente

Dar iată şi un posibil scenariu pen-
tru turul 2, indiferent de variante: 
pronunţarea sentinţelor definitive în 
cazul lui Iohannis şi Domnului Dan la 
câteva zile după primul tur din 2 no-
iembrie. În acest fel, voturile obţinu-
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Aşadar, pe prima tablă 
de şah, cea a serviciilor 
secrete, preşedintele 
Băsescu a mutat primul, 
prin cutremurătorul anunţ: 
avem candidaţi care au 
fost ofiţeri sub acoperire. 
Cu piesele negre, serviciile 
secrete s-au făcut că nu văd 
mutarea.

Turul 1
Klaus IOHANNIS nu este eliminat din 

cursa pentru Cotroceni. Unul dintre moti-
ve este victoria lui IOHANNIS în procesul 
cu ANI la ÎCCJ. Astfel, apare ideea că IO-
HANNIS este o victimă a Sistemului Tică-
loşit Băsescu-ANI-DNA şi trebuie susţinut 
de popor pentru că este singurul care poa-
te pune în ordine viaţa politico-economi-
co a României. 

Victor PONTA este exclus din cursa 
pentru Cotroceni:

- fie prin scandalul cu serviciile secrete;
- fie prin trădarea lui Liviu DRAGNEA, 

cu complicitatea majorităţii baronilor lo-
cali din PSD. Foarte greu de realizat acest 
plan de către DRAGNEA. Aici va fi nevoie 
de implicarea directă a lui Gabriel OPREA, 
atât prin UNPR, cât şi prin angajaţii Minis-
terului de Interne, care să facă exces de zel 
în timpul votului. Adică să stopeze imixti-
unea edililor pro-pontişti în actul de vot.

Se califică în turul 2 Klaus IOHANNIS şi 
Elena UDREA.

Turul 2
Elena UDREA continuă să fie sprijinită 

de preşedintele Băsescu.
Klaus IOHANNIS este sprijinit de   

Ponta, în virtutea planului USL.
- Liviu DRAGNEA şi baronii locali PSD 

câştigă bătălia pentru Klaus IOHANNIS, 
pentru a nu permite ca Traian BĂSESCU 
să rămână la cele mai importante butoane 
ale ţării: Preşedinţie şi Comunitatea Naţio-
nală de Informaţii - SRI, SIE, DGIPI.
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Ajunge preşedinte Klaus IOHANNIS
- Liviu DRAGNEA este uns şef la PSD, cu 

sprijinul baronilor complotişti.
- DRAGNEA o nominalizează pentru 

funcţia de premier pe Elena UDREA, pre-
şedintele IOHANNIS acceptă propunerea, 
iar Parlamentul aprobă noul prim-minis-
tru. Adio, Victor PONTA.

EfEcTE
- Preşedintele Klaus IOHANNIS este 

izolat atât de Parlament, cât şi de Guvern. 
IOHANNIS devine un fel de Emil Constan-
tinescu.

- Traian BĂSESCU continuă să facă par-
te din cei care conduc ţara, prin interme-
diul premierului Elena UDREA!

- Gabriel OPREA posedă tehnica ca-
muflajului şi se poate replia în interiorul 
planului la momentul oportun pentru el 
şi UNPR. OPREA acceptă să fie uns şeful 
SRI, iar NICOLICEA - singurul comunica-
tor al UNPR şi mâna dreaptă a lui Oprea -
, şeful SIE.

8

Paşii planului Elena UDREA 
preşedinte	interfaţă

Varianta	iDeaLă	Pentru	Băsescu

Elena uDrEa 
preşedinte

Gabriel OPrEa 
premier

liviu DraGNEa  
preşedinte PsD

Varianta	accePtaBiLă	Pentru	Băsescu

Elena uDrEa 
premier

liviu DraGNEa  
preşedinte PsD

Paşii planului Klaus IOHANNIS 
preşedinte	izolat

Klaus iOHaNNis 
preşedinte


