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22:18 	Judeţul	care	se	vinde	BUCATĂ	CU	BUCATĂ!	(http://www.capital.ro/topul-judetelor-campioane-la-vanzarile-de-terenuri-
agricole-2.html)
22:10 	Declarații	fulminante	ale	unui	important	lider	politic	despre	legile	justiției	din	România	(http://evz.ro/declaratii-
fulminante-ale-unui-important-lider-politic.html)
21:57 	Dragnea	a	anunțat	MUTAREA	SURPRIZĂ	a	PSD,	dacă	Iohannis	refuză	revocarea	lui	Kovesi!	Președintele	este	ÎNCOLȚIT.
BREAKING	NEWS	(http://evz.ro/dragnea-psd-iohannis.html)
21:48 	SE	SCUMPESC	parcările	din	București.	Tarifele	pot	ajunge	și	la	10	lei/oră!	(http://www.capital.ro/se-scumpesc-parcarile-
din-bucuresti-tarifele-vor-ajunge-si-la-10.html)
21:18 	Blue	Air	RENUNȚĂ	la	aeronave	vechi	în	așteptarea	NOILOR	Boeing	737	MAX	(http://www.capital.ro/blue-air-renunta-la-
aeronave-vechi-in-asteptarea-noilor-boeing-73.html)
21:18 	Atac	neașteptat	de	dur	al	lui	Tăriceanu.	Opoziția	este	în	corzi	(http://evz.ro/atac-neasteptat-de-dur-al-lui-tariceanu-
opozitia-este-in-corzi.html)
20:55 	HAOS	PE	AUTOSRADA	SOARELUI!	Surpriză	NEPLĂCUTĂ	pentru	bucureștenii	care	se	întorc	de	la	mare	(http://evz.ro/haos-
a2-10iunie.html)
20:48 	VESTE	BUNĂ	pentru	samsarii	români:	Germania	ar	putea	impune	STANDARDE	DRASTICE	de	emisii
(http://www.capital.ro/veste-buna-pentru-samsarii-romani-germania-ar-putea-impune-stand.html)
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20:39 	Ăsta	este	cel	mai	NOROCOS	om	al	ultimului	mileniu.	DECIZIA	NEOBIȘNUITĂ	care	i-a	adus	un	CÂȘTIG	de	306	milioane	de
dolari	(http://evz.ro/asta-este-cel-mai-norocos-om-al-ultimului-mileniu-decizia.html)
20:18 	FENOMENE	EXTREME	în	România	astăzi	și	luni	(http://www.capital.ro/fenomene-extreme-in-romania-astazi-si-luni.html)
19:57 	MINTILE	PERVERSE	lovesc	din	nou.	Este	incredibil	ce	fetişuri	au	unii	oameni.	Galerie	foto	(http://evz.ro/minti-perverse-
foto.html)
19:54 	SITUAȚIE	INCRDIBILĂ	pentru	MIHAI	MORAR.	Celebrul	PREZENTATOR	din	România	nu	s-a	mai	CONFRUNTAT	NICIODATĂ
cu	așa	ceva	(http://evz.ro/mihai-morar-situatie-incredibila.html)
19:48 	Moldovenii	de	peste	Prut	aplică	„metoda	Mișu	Negrițoiu"	(http://www.capital.ro/moldovenii-de-peste-prut-aplica.html)
19:47 	Suma	FABULOASĂ	cheltuită	de	PSD	pentru	mitingul	București	(http://evz.ro/suma-fabuloasa-cheltuita-de-psd-pentru-
mitingul-bucuresti.html)
19:39 	PANICĂ	într-un	bloc!	Locatarii	au	fost	EVACUAȚI.	S-a	intervenit	DE	URGENȚĂ	(http://evz.ro/panica-bloc-locatari.html)
19:23 	Secretul	lui	Liviu	Dragnea	dezvăluit	abia	la	mitingul	din	Piața	Victoriei.	Liviu	Dragnea	a	mărturisit	totul
(http://evz.ro/secretul-lui-liviu-dragnea-dezvaluit-abia-la-mitingul-din-piata.html)
19:18 	Anul	X	continuă	la	BMW:	a	fost	prezentat	NOUL	X5	(http://www.capital.ro/anul-x-continua-la-bmw-a-fost-prezentat-noul-
x5.html)
18:59 	MANEAUA	lui	DRAGNEA.	A	apărut	o	manea	DEDICATĂ	liderului	PSD	-	VIDEO	(http://evz.ro/maneaua-dragnea-miting-
psd.html)
18:58 	Ruptură	dramatică	în	PNȚCD.	Reacția	fiului	lui	Ion	Rațiu	pe	Facebook	(http://evz.ro/ruptura-dramatica-in-pntcd-reactia-
fiului-lui-ion-ratiu.html)
18:57 	Stere	Halep	şi	DECLARAȚIA	SURPRINZĂTOARE	după	VICTORIA	Simonei:	„Nu	asta	e	cea	mai	fericită	zi	din	viața	mea”
(http://evz.ro/stere-halep-declaratie-surprinzatoare-dupa-victoria-obtinuta-de.html)
Vezi	toate	(/la-zi)

Stiri	calde	(/la-zi)

După	1989,	una	dintre	cele	mai	avantajoase	afaceri	a	fost	concesionarea	terenurilor
Ministerului	Agriculturii	în	schimbul	unei	arende	simbolice.	Pe	noile	„proprietăți”,	moșierii
primesc	și	subvenții.	Evenimentul	zilei	vă	face	cunoștință	cu	favorizații	sistemului.	Culiță
Tărâță,	Ioan	Niculae,	Ilie	Carabulea,	Ștefan	Poienaru	și	atotprezentul	Dan	Voiculescu	când	e
vorba	de	afaceri	cu	statul	sunt	cei	mai	importanți	afaceriști	care	au	ajuns	mari	moșieri	pe
terenurile	primite	de	la	Administrația	Domeniilor	Statului	(ADS).	Împreună	cu	aceștia,	au	mai
accesat	suprafețe	de	mii	de	hectare	oameni	de	afaceri	străini	și	politicieni	locali,	în	special
consilieri	județeni.	

Terenuri	date	pe	viață

Mai	 mult,	 după	 ce	 au	 concesionat	 aproape	 300.000	 de	 hectare	 din
proprietatea	 statului,	 marii	 moșieri	 au	 primit	 terenurile	 în	 arendă	 în	 baza
unor	contracte	cu	o	durată	de	până	la	49	de	ani.	Practic,	cât	o	viață.

Această	 metodă	 a	 fost	 patentată	 în	 anii	 2000-2004,	 perioadă	 în	 care	 s-a
înfiiințat	ADS	-	aflat	în	subordinea	Ministerului	Agriculturii,	instituție	care	a
reunit	terenurile	agricole	administrate	de	stat.

82%	dintre	terenurile	statului,	concesionate

Singura	motivație	a	acestor	contracte	păguboase	pentru	români	a	 fost	sărăcia	statului	din	urmă	cu	un
deceniu	când	nu	se	alocau	bani	pentru	cultivarea	acestor	suprafețe.

„S-a	 decis	 atunci	 ca	 aceste	 terenuri	 să	 fie	 concesionate	 în	 schimbul	 unor	 arende	 așa	 și	 așa,	 în	 locul
variantei	 ca	 terenurile	 să	 fie	 lăsate	 în	 paragină”,	 își	 amintește	 profesorul	 Gheorghe	 Sin,	 președintele
Academiei	 de	 Studii	 Agroalimentare	 București.	 De	 altfel,	 în	 jur	 de	 70%	 dintre	 contractele	 aflate	 în
vigoare	 între	 ADS	 și	 moșieri	 sunt	 încheiate	 înainte	 de	 2004.	 Astfel,	 Ioan	 Nicolae	 are	 concesiuni	 în
Giurgiu	din	2000,	iar	PSD-istul	Culiță	Tărâță	a	primit	Insula	Mare	a	Brăilei	în	2004.

În	acest	moment,	ADS	are	în	administrare	puțin	peste	325.000	de	hectare.

Pentru	 fiecare	 hectar	 de	 teren	 agricol	 concesionat,	moșierii	 „plătesc”,	 în	 general,	 între	 un	 sac	 și	 trei
saci	de	produse	cultivate,	adică	între	100	și	400	de	kilograme.

„300	de	kilograme	la	hectare	este	cam	cât	rămâne	în	urmă	după	ce	trece	combina.	Este	adevărat	că	este
cam	puțin”,	analizează	profesorul	Gheorghe	Sin.

Statul	se	alege	cu	praful	de	pe	tobă

Ca	 un	 exemplu,	 Agro	 Chirnogi	 a	 concesionat	 în	 județul	 Călărași,	 de	 la	 ADS,	 6.000	 de	 hectare	 în
schimbul	unei	arende	de	450kg/ha.

Arenda	este	de	trei	ori	mai	mică	față	de	cele	plătite	de	firme	care	realizează	contracte	cu	sătenii.	„Eu	am
luat	 pământul	 în	 arendă	 de	 la	 localnici.	 Scot	 și	 4.000,	 5.000	 de	 kilograme	 la	 hectar,	 dar	 și	 plătesc	 la
proprietari	 o	 arendă	 de	 1.500	de	 kilograme	 la	 hectar”,	 spune	Tudorel	Damian,	 producător	 din	 același
județ.
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Suprafețe	arendate	pe	județe

BISTRIȚA-NĂSĂUD.	 Cea	mai	mare	 suprafață	 concesio	 nată	 este
de	106	hectare	 și	 a	 fost	 dată,	 în	 2004,	 pentru	49	de	 ani,	 lui	 Ioan
Moldovan.	 Acesta	 este	 cel	 mai	 bogat	 bistrițean,	 cu	 afaceri	 în
industria	cărnii	și	în	domeniul	hotelier.	Arenda	negociată	cu	statul
a	fost	de	322	de	kg/ha.

BRAȘOV.	 Aici,	moșier	 -	 șef	 este	 consilierul	 județean	 PSD	Paul	 Enache	 care	 are	 în	 concesiune,	 de	 la
ADS,	 440	 de	 hectare.	 A	 primit	 anul	 trecut	 subvenții	 de	 665.000	 de	 lei,	 potrivit	 propriei	 declarații	 de
avere.	Are	contracte	încheiate	până	după	2050	și	dă	o	arendă	între	111	și	304	kg/ha.

BRĂILA.	Societatea	Agricost	are	în	concesiune,	începând	din	august	2012,	o	suprafață	imensă:	57.720
de	hectare.	Firma	este	a	lui	Constantin	Duluțe.

CARAȘ-SEVERIN.	Firma	Senator	Prodimpex	are	363	de	hectare	concesionate	de	la	ADS.	Presa	a	relatat
că	este	controlată	de	frații	Lucian	și	Georgică	Neacșu.

CĂLĂRAȘI.	 Aici,	 patru	 firme	 își	 adjudecă	 aproape	 25.000	 de	 hectare	 de	 teren	 aparținând	 statului.	 În
martie	 2002,	 a	 fost	 semnat	 un	 contract	 pentru	 concesionarea	 a	 9.414	 hectare	 către	 Agro	 Chirnogi,
companie	deținută	de	oameni	de	afaceri	libanezi.

GALAȚI.	 Compania	 Agrogal	 a	 italianului	 Giovanni	 Glandi	 a	 primit,	 în	 județul	 de	 la	 Dunăre,	 5.725	 de
hectare.	Suprafața	a	 fost	acordată	 în	anul	2004,	 în	baza	unui	contract	care	se	 întinde	pe	49	de	ani,	 în
schimbul	unei	arende	de	416	kg/ha.

GIURGIU.	 Maria	 Trading,	 cu	 aproximativ	 același	 acționariat	 ca	 la	 Agro	 Chrinogi,	 a	 primit,	 încă	 din
2002,	8.535	de	hectare.	În	același	județ,	și	o	firmă	din	grupul	lui	Dan	Voiculescu	a	luat	2.657	de	hectare.

IALOMIȚA.	Aici,	Intercereal	SA	a	celui	mai	bogat	român	din	topul
Capital,	 Ioan	 Niculae,	 a	 concesionat	 de	 la	 ADS,	 în	 2004,	 9825
hectare	 în	 schimnul	 unei	 arende	 de	 520	 de	 kg/	 ha.	 Durata
contractelor	este	de	minimum	două	decenii	și	maximum	49	de	ani.
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Citește	mai	departe	...	(?v=347635&page=2)
Pagina	1	din	2

Tag-uri:	Culiță	Tărâță	(http://evz.ro/tag/Culi%C8%9B%C4%83-T%C4%83r%C3%A2%C8%9B%C4%83),
Ștefan	Poienaru	(http://evz.ro/tag/%C8%98tefan-Poienaru),	Dan	Voiculescu	(http://evz.ro/tag/Dan-
Voiculescu),	ADS	(http://evz.ro/tag/ADS),	Călărași	(http://evz.ro/tag/C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i),
Agro	Chirnogi	(http://evz.ro/tag/Agro-Chirnogi),	BISTRIȚA-NĂSĂUD	(http://evz.ro/tag/BISTRI%C8%9AA-
N%C4%82S%C4%82UD),	județe	(http://evz.ro/tag/jude%C8%9Be),	arendate	(http://evz.ro/tag/arendate),
arenda	(http://evz.ro/tag/arenda),	CARAȘ-SEVERIN	(http://evz.ro/tag/CARA%C8%98-SEVERIN),
CĂLĂRAȘI	(http://evz.ro/tag/C%C4%82L%C4%82RA%C8%98I),	GALAȚI
(http://evz.ro/tag/GALA%C8%9AI),	Agricost	SRL	(http://evz.ro/tag/Agricost-SRL),	Sarkis



(http://evz.ro/tag/Sarkis),	Ioan	Niculae	(http://evz.ro/tag/Ioan-Niculae),	Ilie	Carabulea
(http://evz.ro/tag/Ilie-Carabulea)

(http://www.facebook.com/share.php?u=http://evz.ro/exclusiv-evzpoliticienii-si-milionarii-care-au-
arendat-romania.html)

Comenteaza Nota	comentarii Politica	copyright

Stirile	zilei

Arsenie	Boca	VA	FI	CANONIZAT!	Care	este	numele	de	SFÂNT	ales	de	mai-marii	...	(http://evz.ro/arsenie-
canonizat-biserica.html)

Condusă	de	Hans	Klemm,	țuțărul	Luluței,	Ambasada	SUA	a	aruncat	o	...	(http://evz.ro/hans-klemm-lulutei-
sua.html)

LUI	KLAUS	IOHANNIS	I	SE	PREGĂTEȘTE	CEVA.	I	se	pregătește	Dacian	...	(http://evz.ro/iohannis-ciolos-
prezidentiale.html)

ANUNŢ	DEVASTATOR	pentru	Kovesi.	Domnia	şefei	DNA,	la	final?	IOHANNIS	...	(http://evz.ro/avocata-care-a-
ingenuncheat-ccr-anunt-devastator-pentru-kovesi.html)
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UIMITOARE	dintre
două	 specii
diferite…Imagini...
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diferite-imagini-
amuzante/)
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DIETA	 braziliană,
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pe	 zile.	 De	 câte...
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puteti-scapa-intr-
un-timp-record/)
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Alte	articole	din	categorie (http://evz.ro/hans-ulrich-rudel-aviator.html)

Rudel,	NAZISTUL	CARE	PUTEA	RESCRIE	ISTORIA	lumii.
Destinul	lui	Hitler	a	fost	legat	de	cel	pe	care	STALIN	ÎN
DOREA	MORT	(http://evz.ro/hans-ulrich-rudel-aviator.html)

(http://evz.ro/la-sfat-cu-psihiatrul-sindromul-hipocondriac-teama-permanenta.html)

LA	SFAT	CU	PSIHIATRUL.	Sindromul	hipocondriac	–	teama	permanentă	de	a	suferi	de	o	boală	gravă
(http://evz.ro/la-sfat-cu-psihiatrul-sindromul-hipocondriac-teama-permanenta.html)

(http://evz.ro/istoria-abolirii-pedepsei-moartea.html)

ISTORIA	abolirii	PEDEPSEI	cu	MOARTEA	de	la	KISELEFF	la	CUZA.	170	de	ani	de	la	Proclamaţia	de	la
Islaz	(http://evz.ro/istoria-abolirii-pedepsei-moartea.html)
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Veste	 buna	 pentru
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putea...
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impune-
stand.html?)
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Simona	 Halep,	 de
la	 primul	 turneu
ITF	 la	 locul	 1
mondial
(http://www.capital.ro/simona-
halep-de-la-primul-
circuit-itf-la-locul-
1-mondial-1.html?)
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UPDATE:	 ANAF	 a
publicat	 LISTA
NEAGRĂ	 a
datornicilor:	 vezi...
(http://www.capital.ro/anaf-
a-publicat-lista-
neagra-a-
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	(https://www.libertatea.ro/sport/analiza-lui-ion-tiriac-dupa-ce-simona-halep-s-incoronat-la-roland-garros-

2287783)Țiriac	 o	 critică	 pe
Halep,	 după	 ce	 a
câștigat	 Roland...
(https://www.libertatea.ro/sport/analiza-
lui-ion-tiriac-dupa-
ce-simona-halep-s-
incoronat-la-
roland-garros-
2287783)
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ramane-la-federatia-franceza-de-tenis-2288652)Simona	Halep	 vine
acasă	 cu	 o	 replică
a	 trofeului.	 Ce	 s-
a...
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	(http://www.wowbiz.ro/un-cantaret-si-doi-membri-din-trupa-sa-au-murit-intr-una-accident-rutier-18158671)

A	facut	accident	si
a	 murit!	 Un
indragit	artist	s-a...
(http://www.wowbiz.ro/un-
cantaret-si-doi-
membri-din-trupa-
sa-au-murit-intr-
una-accident-
rutier-18158671)

	(http://www.wowbiz.ro/declaratie-socanta-a-lui-stefan-de-la-exatlon-toata-lumea-credea-ca-este-prieten-cu-

alex-dar-ce-a-putut-sa-spuna-despre-el-un-arogant-18154373)Adevarul	 despre
prietenia	 dintre
Stefan	 si	 Alex
Bentita...
(http://www.wowbiz.ro/declaratie-
socanta-a-lui-
stefan-de-la-
exatlon-toata-
lumea-credea-ca-
este-prieten-cu-
alex-dar-ce-a-
putut-sa-spuna-
despre-el-un-
arogant-18154373)

	(http://www.wowbiz.ro/andreea-marin-a-ajuns-la-spital-inima-vedetei-este-monitorizata-de-medici-18157810)

UTIMA	 ORA!
Inima	 Andreei
Marin,	 conectata
la	 aparat!
(http://www.wowbiz.ro/andreea-
marin-a-ajuns-la-
spital-inima-
vedetei-este-
monitorizata-de-
medici-18157810)

	(http://infoactual.ro/autoritatile-au-gasit-cinci-dispozitive-ilegale-la-masinile-daimler-care-sunt-modelele-cu-

probleme)Autorităţile	 au
găsit	 cinci
dispozitive...
(http://infoactual.ro/autoritatile-
au-gasit-cinci-
dispozitive-ilegale-
la-masinile-
daimler-care-sunt-
modelele-cu-
probleme)



playtech.ro

unica.ro

	(http://infoactual.ro/horoscop-zilnic-11-iunie-2018)

Horoscop	zilnic:	11
iunie	 2018
(http://infoactual.ro/horoscop-
zilnic-11-iunie-
2018)

	(http://infoactual.ro/horoscopul-saptamanii-11-17-iunie-2018)

Horoscopul
saptamanii	11	 -	17
iunie	 2018
(http://infoactual.ro/horoscopul-
saptamanii-11-17-
iunie-2018)

	(https://playtech.ro/2018/nasa-rover-curiosity-marte/)

Anunțul	 NASA
despre	 viața
extraterestră!
Descoperirea...
(https://playtech.ro/2018/nasa-
rover-curiosity-
marte/)

	(https://playtech.ro/2018/iisus-schelet-romani-rastignire-crucificare/)

Descoperire
istorică	 despre
moartea	 lui	 Iisus.
Cum	 l-au...
(https://playtech.ro/2018/iisus-
schelet-romani-
rastignire-
crucificare/)

	(https://playtech.ro/2018/poze-video-gabriela-firea-internet/)

Pozele	 pe	 care
Gabriela	 Firea	 le-
ar	vrea,	probabil,...
(https://playtech.ro/2018/poze-
video-gabriela-
firea-internet/)

	(https://www.unica.ro/iaurtul-alimentul-care-regenereaza-tenul-127035)

Cel	 mai	 bun
demachiant
natural.	 E	 ieftin,
nu	 usucă	 tenul...
(https://www.unica.ro/iaurtul-
alimentul-care-
regenereaza-tenul-
127035)

	(https://www.unica.ro/bautura-care-iti-curata-ficatul-si-iti-intareste-imunitatea-128730)

Antidotul	 ficatului
gras.	 Sucul	 care
curata	 ficatul	 in
72...
(https://www.unica.ro/bautura-
care-iti-curata-
ficatul-si-iti-
intareste-
imunitatea-
128730)

	(https://www.unica.ro/cel-mai-cunoscut-chef-din-lume-anthony-bourdain-s-sinucis-242165)

Veste	 cumplita	 in
showbiz.	 Cel	 mai
cunoscut	 bucatar
s-a...
(https://www.unica.ro/cel-



fanatik.ro

dcnews.ro

mai-cunoscut-chef-
din-lume-anthony-
bourdain-s-sinucis-
242165)

	(https://www.fanatik.ro/simona-halep-elise-mertens-live-stream-optimi-roland-garros-18384915?

utm_source=evzInteriorSport&utm_medium=referral&utm_campaign=unici&utm_content=evzINTERIORdeskmobil)Simona	 Halep	 -
Elise	 Mertens
LIVE	 STREAM
Roland	 Garros!...
(https://www.fanatik.ro/simona-
halep-elise-
mertens-live-
stream-optimi-
roland-garros-
18384915?
utm_source=evzInteriorSport&utm_medium=referral&utm_campaign=unici&utm_content=evzINTERIORdeskmobil)

	(https://www.fanatik.ro/imagini-de-la-nunta-lui-alex-bourceanu-nasi-au-fost-reghe-si-prodanca-galerie-foto-

18387001?
img=0&utm_source=evzInteriorSport&utm_medium=referral&utm_campaign=unici&utm_content=evzINTERIORdeskmobil)
EXCLUSIV!	 Nunta
mare,	 in	weekend!
Ce	 rochie	 a
purtat...
(https://www.fanatik.ro/imagini-
de-la-nunta-lui-
alex-bourceanu-
nasi-au-fost-reghe-
si-prodanca-
galerie-foto-
18387001?
img=0&utm_source=evzInteriorSport&utm_medium=referral&utm_campaign=unici&utm_content=evzINTERIORdeskmobil)

	(https://www.fanatik.ro/mihaela-buzarnescu-madison-keys-in-optimi-la-roland-garros-cand-se-joaca-meciul-

18383055?utm_source=evzInteriorSport&utm_medium=referral&utm_campaign=unici&utm_content=evzINTERIORdeskmobil)Mihaela
Buzărnescu	 -
Madison	 Keys
LIVE	 STREAM	 în
optimi...
(https://www.fanatik.ro/mihaela-
buzarnescu-
madison-keys-in-
optimi-la-roland-
garros-cand-se-
joaca-meciul-
18383055?
utm_source=evzInteriorSport&utm_medium=referral&utm_campaign=unici&utm_content=evzINTERIORdeskmobil)

	(https://tracking-feed.nxthost.com/redir_encr.php?

u=uxD7EtyMuZVME6kbSGUkJd_X7a04pGKNSzYGmpxW4IrTgsiYfNY3xrx7uvLrbZxBt9jc-Y-2pPe9QGYci2PyPPI1Fmd9-
0HEuB-D0OJ_RdBcrsdQgiz9LXu7ANuGLJLsjIrjtnt9RNWl973kVTtj-
p1GwWHkeRbNDXgmCYHtotkMpHVFmhks6FT41oAAp9VjOcJHESrNAKlf)

Badea,	 scandal
monstru	 la	 Antena
3	 după	 mitingul
PSD:...



stiridiaspora.ro

(https://tracking-
feed.nxthost.com/redir_encr.php?
u=uxD7EtyMuZVME6kbSGUkJd_X7a04pGKNSzYGmpxW4IrTgsiYfNY3xrx7uvLrbZxBt9jc-
Y-
2pPe9QGYci2PyPPI1Fmd9-
0HEuB-
D0OJ_RdBcrsdQgiz9LXu7ANuGLJLsjIrjtnt9RNWl973kVTtj-
p1GwWHkeRbNDXgmCYHtotkMpHVFmhks6FT41oAAp9VjOcJHESrNAKlf)

	(https://tracking-feed.nxthost.com/redir_encr.php?

u=AMvLjnMKvL7Oc7AOgLqfdERgPl5iDgM6xkQqjTdQmZUTOjGh3xG4hZJYEuI1q0iYhgB0SmSmH5LaPfoOOCej904EEq0X9zF-
gPfMJzYCnqQZm7hUhy3vprDvUhhckgct5GhFVzgg6J5SIdEW7ctVjs1jHa49fbQrC_zRo4n4oFQAjtGFtJQ5woLrH5tqGLrPbp0WZBhAC91c)
Miting	 PSD.
Manipulare	 cu
gunoaiele	 de	 pe
jos.	 Care	 e...
(https://tracking-
feed.nxthost.com/redir_encr.php?
u=AMvLjnMKvL7Oc7AOgLqfdERgPl5iDgM6xkQqjTdQmZUTOjGh3xG4hZJYEuI1q0iYhgB0SmSmH5LaPfoOOCej904EEq0X9zF-
gPfMJzYCnqQZm7hUhy3vprDvUhhckgct5GhFVzgg6J5SIdEW7ctVjs1jHa49fbQrC_zRo4n4oFQAjtGFtJQ5woLrH5tqGLrPbp0WZBhAC91c)

	(https://tracking-feed.nxthost.com/redir_encr.php?

u=SuOc2fXK4ZXt3nwsY9DKa1vKhth1lRSOJudW3gNB54q61oB_gfZ0nckJZNtvle-
uCTJKMVu0tjlvCYreGUBpqRok4VTFpH_N8f_r6YvOC6mdqEGPFdbfG9KCoVkxk4MRIbmGWpPlmAisCrBDT6olS9k_pG9LwMjQw4u2Weh2q3s)
Dancă	 a	 plecat	 de
la	 emisiune.
Răzvan
Dumitrescu:
Regret
(https://tracking-
feed.nxthost.com/redir_encr.php?
u=SuOc2fXK4ZXt3nwsY9DKa1vKhth1lRSOJudW3gNB54q61oB_gfZ0nckJZNtvle-
uCTJKMVu0tjlvCYreGUBpqRok4VTFpH_N8f_r6YvOC6mdqEGPFdbfG9KCoVkxk4MRIbmGWpPlmAisCrBDT6olS9k_pG9LwMjQw4u2Weh2q3s)

	(https://tracking-feed.nxthost.com/stiridiaspora/redir_encr.php?

u=QXZ8rKCbAJqjtZe8ygEDxkIZ5jLXDZPDVo3f3xhDnL-
387dkZxiDU6f9LTCDKzxolUIg5HFh8qsHaErVQsWY2D9wCrqN_wD1mbNYbzRi85si0Mm6nYREDBbLD_2LQe5Y--
aHE7AMeScxfnSeojsmqIH9EL9EHfZrtsJc55RInSJNDU7ZGpkQJ25RarWUKZ)

Mircea
Badea:Trăiesc	 o
Nirvana	 văzându-i
pe	 ăştia	 cum	 se...
(https://tracking-
feed.nxthost.com/stiridiaspora/redir_encr.php?
u=QXZ8rKCbAJqjtZe8ygEDxkIZ5jLXDZPDVo3f3xhDnL-
387dkZxiDU6f9LTCDKzxolUIg5HFh8qsHaErVQsWY2D9wCrqN_wD1mbNYbzRi85si0Mm6nYREDBbLD_2LQe5Y-
-
aHE7AMeScxfnSeojsmqIH9EL9EHfZrtsJc55RInSJNDU7ZGpkQJ25RarWUKZ)

	(https://tracking-feed.nxthost.com/stiridiaspora/redir_encr.php?

u=0MiHppQGe8qgf_gboP8Wb6hjP7cYRzdaGJiqjzEszCCAUImSDI3JhlqNg4lOO4OjCzF3c62UPFmXcZeRzEI82PRam7e1gwNhTIsalH8SMHIzn8k6A99qMYTsxcG4Pik7Nr5b09ma5W3Vjqkz3q7p2je92A_U_tZC2OHBROFaKjc3GjKSFYw1eDXsLcokVc)Arestat	 la	 o
bezinărie.	A	crezut
că	 merge	 "ca	 în
România"
(https://tracking-
feed.nxthost.com/stiridiaspora/redir_encr.php?
u=0MiHppQGe8qgf_gboP8Wb6hjP7cYRzdaGJiqjzEszCCAUImSDI3JhlqNg4lOO4OjCzF3c62UPFmXcZeRzEI82PRam7e1gwNhTIsalH8SMHIzn8k6A99qMYTsxcG4Pik7Nr5b09ma5W3Vjqkz3q7p2je92A_U_tZC2OHBROFaKjc3GjKSFYw1eDXsLcokVc)
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Click	pentru	a	schimba

LASA	UN	COMENTARIU

Caractere	ramase:	1000

Adauga	un	comentariu

DAN	la	20	august,	10:44	a	spus:
Sa	numesti	burghezia	proletara	cu	mosieri	capitalisti	este	prea	de	tot.

GHEORGHE	la	20	august,	10:19	a	spus:
Dar	 judetul	Vaslui	nu	 face	parte	 din	 romania????	 ,	 sau	nu	trebuie	sa	 se	 stie	 cei'	 acolo	 ????.	 Bacaul	 deasemena	 ,	 unde	 platesc
arendasii	taxe	si	impozite	????,	care-i	FORMA	DE	ORGANIZARE???.

pensionar	la	20	august,	10:44	a	spus:
Dragule,nici	500	de	puscarii,construite	doar	in	Baragan,n-ar	ajunge	sa	scapam	de	lichele,lepre	si	,,arendasi,,!!!Ce	tampit	am
fost!	In	dec.89	am	avut	120	de	cartuse,n-am	tres	un	foc	si	i-am	facut	pe	altii	,,rivolutionari,,-Si	erau	si	colaboratori,platiti,ai
securitatii,s-au	 dat	 de	 gol	 ulterior,beti	 ca	 porcii...	 In	 acele	 zile	 s-au	 ascuns	 lichelele,apoi	 au	 aparut	 ca	 ciupercile,dupa
ploaie,acaparand	totul,absolut	totul.	Plangeti,dragilor,comentati,criticati,dar	nimic	nu	schimbati,tata	ilici,comunist	notoriu,a
avut	grija	doar	de	politrucii	si	securistii	lui!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sorin	la	20	august,	09:59	a	spus:
Daca	s-ar	plati	statului	corect	dividentele,	taxe	si	impozite	ar	fi	in	regula.	Dar	eveziunea-i	cat	cuprinde	.Dna.	Ministrul	d	 finante
doarme?	Sau	asculta	ordine	si	nu	legea	?

	(https://tracking-feed.nxthost.com/stiridiaspora/redir_encr.php?

u=DfLVDzQg8nEe0pVDEq_N4N87pWvmI1xEpBtOZg6M09Ai6DS0u7wUu8U8Nfleg7kQOF6IFgclU9F8zwx-dJt6-
NivMukuXLAEC56FsujKOdiZXi5V2oVjg5-
Mx9iy0uwEKgFpreHaGvc3emPxkQ9MJ1o6WTPCP675NGF0czll6709y4wNTnGBAkMzO9y4fx)

A	 vrut	 să	 intre	 cu
mașina	 în
mulțimea	 de
români	 adunați....
(https://tracking-
feed.nxthost.com/stiridiaspora/redir_encr.php?
u=DfLVDzQg8nEe0pVDEq_N4N87pWvmI1xEpBtOZg6M09Ai6DS0u7wUu8U8Nfleg7kQOF6IFgclU9F8zwx-
dJt6-
NivMukuXLAEC56FsujKOdiZXi5V2oVjg5-
Mx9iy0uwEKgFpreHaGvc3emPxkQ9MJ1o6WTPCP675NGF0czll6709y4wNTnGBAkMzO9y4fx)

0	comentarii Sortează	după	

Pluginul	de	comentarii	Facebook

Cele	mai	vechi

Adaugă	un	comentariu...

1 0 Raspunde Raporteaza(0)	raspunsuri

9 0 Raspunde Raporteaza(1)	raspunsuri

8 1 Raspunde Raporteaza(0)	raspunsuri



pensionar	la	20	august,	10:21	a	spus:
Sorine,avem	ministru	de	finante???Asta	doarme	si	cand	sta	la	masa,cu	amicul	sau	amantul	ei!	Sa	spun	,,vai	de	capul	ei,,?	Sau
vai	de	noi,cat	de	 jos	am	ajuns?	Cred	ca	DNA-l	ar	 trebui	 sa	se	 implice	si	aici,si	 la	paduri,indiguiri	 scriptice,etc!!	Ce	 fac	cei
tineri,ce	viitor	au	aici,unde	totul	e	corupt,absolut	totul?Vorbesc	de	cei	obisnuiti,nu	feciori	de	mafioti-afaceristi	 ,,cinstiti,,	si
alte	asemenea	categ.!

ion	la	20	august,	09:42	a	spus:
Aici	 este	 și	 cheia	 privind	 retrocedările.	 PSD	 a	 făcut	 totul	 ca	 retrocederile	 să	 ajungă	 ”în	 comă”	 tocmai	 pt	 a	 da	 terenurile	 încă
neretrocedate	la	noii	moșieri	ai	Comunismului.	Este	simtomatic	că	toți	marii	moșieri	sunt	PSD-iști,	adică	cei	care,	chipurile,	sunt
reprezentanței	clasei	muncitoare.	Ce	ticăloșie!	Deșteaptă-te	române	și	vezi	cui	dai	votul!!

alex	la	20	august,	12:16	a	spus:
De	ce	va	plinget	fratilor?	Am	votat	numai	hoti,	securisti	si	mafioti.	Acum	se	culeg	roadele.

elois	la	20	august,	09:02	a	spus:
Cum	poti	sa	gindesti	ca	forma	aceasta	de	arenda	cu	100-300	kg	de	cereale	la	hectar	este	o	solutie	buna,	avantajoasa	pentru	stat.
Tinind	cont	de	subventia	acordata	pe	hectar	de	APIA,	toate	aceste	terenuri	pot	fi	considerate	cadou	pentru	cei	care	si-au	aranjat
sa	le	exploateze.	Atita	timp	cit	valoarea	subventiei	este	mai	mare	sau	cel	putin	egala	cu	valoarea	productiei	primita	ca	arenda	e
limpede	ca	statul,	pierde	si	arendasul	cistiga	si	cistiga	bine	nu	gluma.	Am	avut	si	eu	o	suprafata	arendata;	luam	600kg	de	griu	la
ha,	sau	valoarea	acestuia	la	pretul	de	la	recoltare,	adica	foarte	mic.	Eu	luam	3mil	de	lei,	iar	arendasul	pentru	suprafata	mea	lua
mai	mult.E	 jenant	pentru	Gheorghe	Sin	sa	se	 justifice	cum	ca	alta	solutie	nu	ar	fi	 fost,	ca	statul	sa	cistige	mai	mult.	Nici	nu	ati
cautat-o	dle	Sin	.	Asta	e	inca	o	dovada	de	incompetenta,	de	delasare,	de	lipsa	de	responsabilitate.	Sa-ti	bati	joc	de	bunul	cel	mai	de
pret	al	unei	tari,	PAMINTUL,	este	o	lipsa	de	patriotism,	si	poate	si	de	bun	simt.

Ciocan	Elena	la	20	august,	08:55	a	spus:
la	 nivelul	 judetulii	 Galati	 mai	 sunt	 si	 alte	 terenuri	 ADS	 concesionate,	 exp.	 in	 comuna	 Frumusita	 teren	 concersionat	 de
S.A.C"BRATES_PRUT"	SA	,managerul	societatii	fiin	domnul	Baila	Marian!

Romanul	talharit,..	la	20	august,	08:04	a	spus:
Acum	,	dupa	atata	vreme	isi	dau	seama	cei	care	iarasi	ne	cersesc	vorurile,	cum	ca	taranul,	omul	simplu,	sta	cu	titlul	de	proprietate
in	mana,	cu	hotararea	definitiva	a	tribunalului	si	cu	pamantul	dat	altuia	in	concesiune	pe	99	de	ani.	Frumoasa	romanie,...

Nimic	despre	prim	socrul??	la	20	august,	05:00	a	spus:
A	fost	ministrul	Agriculturii	in	"perioada	de	glorie",	2000-2004.	Poate	de	atunci	s-a	vazut	stapan	peste	1000	hectare	in	Banat...
Si	acesti	derbedei,	aciuiti	in	PSD	(Partidul	Sacalilor	Dezlantuiti),	au	tupeul	sa	il	atace	pe	Basescu,	pentru	ca	familia	lui	a	cumparat
cu	credit	bancar	298	hectare??

Vasile	I	la	20	august,	04:41	a	spus:
mai	sunt	si	danezi,spanioli	,italieni,etc	in	Braila.

Weavile	la	20	august,	01:10	a	spus:
Incompetenti	din	toate	partidele,	uniti-va!

12 0 Raspunde Raporteaza(1)	raspunsuri

8 0 Raspunde Raporteaza(0)	raspunsuri

14 0 Raspunde Raporteaza(1)	raspunsuri

4 0 Raspunde Raporteaza(0)	raspunsuri

14 0 Raspunde Raporteaza(0)	raspunsuri

8 0 Raspunde Raporteaza(0)	raspunsuri

14 0 Raspunde Raporteaza(0)	raspunsuri

23 1 Raspunde Raporteaza(0)	raspunsuri

6 0 Raspunde Raporteaza(0)	raspunsuri



pensionar	la	20	august,	10:38	a	spus:
Si	 sa-si	 faca	 un	 partid,cel	 al	 javrelor	 nesatule???	 Apropo,stimabili	 activisti	 ai	 latrinei	 3,ati	 citit	 articolul???	 Stirea	 nu-i
noua.drogatilor,o	stiti	si	voi,leprelor.	Si-l	gasiti	si	pe	securistul-turnator	voiculescovicius	printre	marii	latifundiari,ce-au	furat
statul	.Iar	cateii	badea	si	gadea	tac,javrele	....	Scuzati	limbajul,dar	nu-i	pot	cataloga	oameni,vor	plati	si	ei	odata!!	Ati	intalnit
taran	 care	 nu	 stie	 decat	 de	 ilici,comunistul	 ce	 le-a	 dat	 pamantul,sa-l	 are	 cu	 boii??	 Despre	 ce	 dr...vorbim?	 Vai	 voua,cei
tineri,vai	de	viitorul	vostru	pe	ac.plaiuri,unde	domina	secera	si	ciocanul!!!!!!!!!!!!!!!

15 0 Raspunde Raporteaza(1)	raspunsuri

7 0 Raspunde Raporteaza(0)	raspunsuri

EVENIMENTUL	ZILEI	CARIERE	2018	(HTTP://EVZ.RO/CARIERE.HTML)

	(http://evz.ro/cariere.html)

Cariere	Evenimentul	zilei	2018	(http://evz.ro/cariere.html)

	(http://agoramag.ro)

VOXBIZ.RO

(http://evz.ro/author/)
Dezastru	pentru	toți	pacienții!	Nu	mai	pot	primi	bilete	de	trimitere	–	ce	spune	Ministerul	Sănătății
(https://voxbiz.ro/dezastru-pentru-toti-pacientii-nu-mai-pot-primi-bilete-de-trimitere-ce-spune-ministerul-sanatatii/)

(http://evz.ro/author/)
Strategia	lui	Liviu	Dragnea	cu	revocarea	Codruței	Kovesi!	Ce	rol	are	iubita,	Irina	Tănase
(https://voxbiz.ro/strategia-lui-liviu-dragnea-cu-revocarea-codrutei-kovesi-ce-rol-iubita-irina-tanase/)
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Scandal	uriaș	la	Românii	au	talent!	“A	câștigat	un	bisexual	ungur”	–	acuzații	incredibile	(https://voxbiz.ro/scandal-
urias-la-romanii-au-talent-a-castigat-un-bisexual-ungur-acuzatii-incredibile/)
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(http://evz.ro/dragnea-mesaj-iohannis.html)
Dragnea,	MESAJ	de	ULTIMĂ	ORĂ	pentru	Klaus	Iohannis:...	(http://evz.ro/dragnea-mesaj-iohannis.html)

(http://evz.ro/pensii-calcule-guvern-pilonul-2.html)
Bombă	despre	pensii!	Un	deputat	PSD	„a	scăpat...	(http://evz.ro/pensii-calcule-guvern-pilonul-2.html)

(http://evz.ro/iohannis-trecut-armata.html)
Iohannis	și	MĂRTURIA	GREA	despre	trecutul	său.	SUBIECT...	(http://evz.ro/iohannis-trecut-armata.html)

(http://evz.ro/basescu-dragnea-lins.html)
MITING	PSD!	Băsescu	DĂ	DE	PĂMÂNT	cu	Dragnea,	după...	(http://evz.ro/basescu-dragnea-lins.html)

(http://evz.ro/protest-rezist-10iunie.html)
Protest	#rezist	în	București!	Cîteva	sute	de	persoane...	(http://evz.ro/protest-rezist-10iunie.html)

(http://evz.ro/esec-miting-psd-dragnea-final-cristoiu.html)
Gândul	lui	Cristoiu.	Un	eșec	de	proporții	al	Mitingului...	(http://evz.ro/esec-miting-psd-dragnea-final-
cristoiu.html)
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întâmplă	cu	mașinile
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doua...
(https://b1.ro/stiri/auto/masini-
diesel-mana-a-doua-
227196.html)
Mihai	Bendeac,
scandal	URIAȘ!	Nu
s-a	mai	putut
abține:...
(https://b1.ro/stiri/monden/scandal-
mihai-bendeac-
227194.html)
BLESTEM	pentru
Anamaria	Prodan!
Anunț	cutremurător,
la...
(https://b1.ro/stiri/monden/blestem-
anamaria-prodan-
despartire-
reghecampf-
227141.html)

Anunțul	trist	a	fost
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Descoperire	macabră!	Un	aligator	a	înghițit	o	femeie	care...	(http://evz.ro/descoperire-macabra-un-
aligator-a-inghitit-o-femeie-care-iesise.html)

(http://evz.ro/borcea-marturisiri-femeia.html)
Borcea	A	LOVIT	ÎNCĂ	O	DATĂ!	O	nouă	femeie	pe	LISTA...	(http://evz.ro/borcea-marturisiri-femeia.html)

(http://evz.ro/miting-psd-orban-este-intr-o-confuzie-totala-sustine-ca-psd.html)
Miting	PSD.	Orban	este	într-o	confuzie	totală.	Susține	că...	(http://evz.ro/miting-psd-orban-este-intr-o-
confuzie-totala-sustine-ca-psd.html)

(http://evz.ro/miting-psd-ponta-prima-reactie.html)
MITING	PSD.	Ponta	oferă	PRIMA	REACȚIE	cu	privire	la...	(http://evz.ro/miting-psd-ponta-prima-
reactie.html)

(http://evz.ro/pas-revolutionar-industria-funerara.html)
O	nouă	SCHIMBARE	MAJORĂ.	Cum	se	vor	desfășura...	(http://evz.ro/pas-revolutionar-industria-
funerara.html)

(http://evz.ro/operatiunea-ambasada-trupe-germane.html)
OPERAȚIUNEA	AMBASADA.	Trupele	germane	AU	INTERVENIT	ÎN...	(http://evz.ro/operatiunea-
ambasada-trupe-germane.html)
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DIETA	braziliană,	planul	alimentar	pe	zile.	De	câte...	(http://www.doctorulzilei.ro/dieta-braziliana-pe-
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(http://www.doctorulzilei.ro/alte-surse-de-proteina-afara-de-carne-si-lactate-care-sunt-cele-mai-bune-variante-
vegetale/)
Alte	surse	de	PROTEINĂ,	în	afară	de	carne	și	lactate....	(http://www.doctorulzilei.ro/alte-surse-de-
proteina-afara-de-carne-si-lactate-care-sunt-cele-mai-bune-variante-vegetale/)
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Ultima	oră!	Dani	Oţil,	ANUNŢ-ŞOC	despre	plecarea	de	la...	(http://www.evzmonden.ro/ultima-ora-dani-
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Prietenie	UIMITOARE	dintre	două	specii	diferite…Imagini...	(http://www.animalzoo.ro/prietenie-
uimitoare-dintre-doua-specii-diferite-imagini-amuzante/)

(http://www.animalzoo.ro/impresionanta-poveste-unor-pisoi-abandonati-curtea-unui-liceu/)
Poveste	unor	PISOI	ABANDONAȚI	în	curtea	unui	liceu...	(http://www.animalzoo.ro/impresionanta-
poveste-unor-pisoi-abandonati-curtea-unui-liceu/)

(http://www.animalzoo.ro/cruzime-fara-margini-cinci-pui-de-caine-au-fost-aruncati-tomberonul-de-gunoi-video/)
Cruzime	fără	margini.	Cinci	pui	de	câine	au	fost	ARUNCAȚI...	(http://www.animalzoo.ro/cruzime-fara-
margini-cinci-pui-de-caine-au-fost-aruncati-tomberonul-de-gunoi-video/)
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