
Gheorghe Ialomițianu
– Ministrul Apocalipsei

Sărăcie în buzunare, sute de mii de firme în
faliment și spitale închise. Prin asta s-a carac-
terizat perioada în care Gheorghe Ialomițianu
a fost Ministrul Finanțelor. Cu toate astea,
PDL-istul vopsit în ARD are destul tupeu în-
cât să mai ceară încă odată votul brașovenilor.

Ialomițianu –  incompetență și dezastru economic
național

Incompetența guvernelor Boc – Ungureanu
a avut ca efect sărăcirea populației și migrarea
investitorilor către alte țări din zonă, cu o fis-
calitate mai lejeră decât cea de la noi. Artiza-
nul acestor inginerii este nimeni altul decât
Gheorghe Ialomițianu, care declara în prima
săptămână de mandat: „Indiferent de situaţie,
nu trecem nici la majorări de impozite, nici la
tăieri de cheltuieli”. După ce a realizat că ja-
ful la drumul mare de la ministerul Elenei
Udrea trebuie cumva acoperit, Ialo a trecut la
tăieri drastice: între 25% și 40% din salariile
bugetarilor, ajutoarele pentru creșterea
copiilor, pensiile și ajutoarele sociale. 

Dacă la unii a tăiat, altora le-a mărit: TVA-ul
a crescut de la 19 la 24%, firmelor li s-a impus
impozitul forfetar și alte taxe au crescut chiar și
de 4 ori. Drept consecință, 300.000 de firme au
fost închise, iar companii precum Colgate-
Palmolive au plecat din Brașov, Nokia și Tnu-
va au spus „adio” Clujului. În urmă au rămas
cca. 1,5 milioane de șomeri.

În timp ce pensionarii își numărau mărunțișul
ca să le ajungă de pâine, Elena Udrea construia
săli de sport la sate pline de pensionari, terenuri
de fotbal în pantă și patinoare de 8 ori mai scum-
pe (Patinoarul Olimpic de la Tractoru). 

Următoarea victimă a proastei administrări
a Finanțelor țării a fost sistemul medical. 
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Gheorghe Ialomițianu pro-
mite în campanie electorală
câte-n lună și în stele, de parcă
nu el ar fi mărit taxele și im-
pozitele. Ba, acum promite
scăderea impozitelor, dar cât
a fost la putere nu numai că
nu a scăzut impozitarea, chiar
și-a dorit creșterea drastică a
fiscalității în municipiile
reședință de județ - Brașovul
fiind și el vizat. Pagina 3

Taxe locale mărite cu 50% – soluția
ministrului Ialomițianu pentru brașoveni

În 2011, Ialomițianu s-a
gândit să impoziteze și mi-
cii producători agricoli cu
16%, prețul reflectându-se
în prețul produselor la
tarabele din piețe. Iată ce îi
poate aștepta pe români dacă
Ialo revine la putere: Ţăra-
nii vor trebui să plătească la
stat un impozit de 16% din
vânzările nete.
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În această iarnă, mass-
media locală și națională au
alocat ample articole acuza-
ţiilor grave la adresa fostului
ministru de Finanţe. Se pare
că de atunci este mai bogat
cu o vilă în Ţara Făgăraşului,
dar Ialomițianu nu s-a sinchi-
sit să-şi completeze declara-
ţia de avere cu noul imobil.
Totul a fost posibil cu spriji-
nul fostului consilier jude-
ţean PDL, Ioan Paler.
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Ialomițianu își bate joc de 
producătorii agricoli

Ialomițeanu, dușmanul brașoveniilor

Înainte de apocalipsă După apocalipsă



Zeci de spitale au fost închi-
se pe motivul că trebuia făcută
economie la bugetul statului.
Apoi, bolnavii de cancer și cei
cu alte afecțiuni grave au fost
condamnați la moarte, tăindu-
le compensările cuvenite.

Pacoste pentru brașoveni, mină de
aur pentru PDL-iști

Prin mărinimia sa
nemărginită, Gheorghe
Ialomițianu a acordat județului
Brașov la începutul anului 2012
un buget cu 20% mai mic decât
în 2011, plasând județul nostru
pe locul 3, în topul celor mai
sărace regiuni din țară. Fostul
statistician a tratat județul de
baștină cu dublă măsură,
deoarece zgârcenia nu s-a
aplicat și în rândul apropiaților
săi din PDL Brașov. Astfel,
compania braşoveană Iporo-
com SRL, cea care a dezvoltat
centrul comercial My Place, de
la gara CFR, a anunţat că va in-
vesti zece milioane de euro în
construcţia unui hotel de patru
stele, care va fi operat sub un
brand propriu. Hotelul trebuie
finalizat anul viitor. Potrivit re-
prezentanţilor companiei, lucră-
rile de construcţie vor începe în
perioada imediat următoare, ho-
telul urmând să fie finalizat până
în luna noiembrie a anului vii-
tor. Cel care se află oficial în faţa
acestei investiţii, Daniel Popes-
cu, directorul executiv al com-
paniei, a declarat că hotelul va
fi unul business, care va fi do-
tat cu cinci săli modulare de
conferinţe, cu o capacitate de
700 de persoane. 36% din fon-
duri, asigurate de Ministerul de
Finanţe pe vremea lui
Ialomițianu. Potrivit bzb.ro, ho-
telul va avea 81 de camere, pe
zece etaje, o parcare de 100 de
locuri, un întreg nivel alocat re-
laxării, şi un restaurant de patru
stele, iar banii necesari investi-
ţiei provin din surse proprii, cre-
dite bancare, dar şi dintr-un aju-
tor de stat acordat de Ministe-
rul Finanţelor Publice pe
vremea ministrului Ialomițianu
pentru crearea de noi locuri de
muncă, valoarea acestuia fiind
de 3,6 milioane de euro (!!).
Practic, Gheorghe Ialomiţianu
i-a asigurat colegului de partid
36% din finanţarea acestei afa-
ceri. Pentru că Daniel Popescu
este în staful de conducere al
PDL Braşov şi mai are afaceri
încheiate dubios, fiind cel care

a ridicat cafe-barul peste toale-
ta publică din Parcul Titulescu.

Ialomițianu – pe lista coloneilor
ilegali și cercetat în dosarul Blejnar

Stenogramele din do-
sarul fostului şef
ANAF, Sorin
Blejnar, atestă
faptul că
acesta știa
de di-
nainte că
Ialomi-
ţianu o
să fie
numit în
funcţie.
Apoi, să
nu uităm
că pentru
„prestaţia sa”
din minister, Ia-
lomiţianu a fost răs-
plătit de partid cu grad
de colonel de fostul minsitru al
MApN, Gabriel Oprea. În timp
ce a fost ministru, Ialomiţianu
a fost avansat de la sublocote-
nent la colonel, în  2010, alături
de alţi pedelişti. 

La momentul de față, Minis-
terul Apărării Naţionale a dis-
pus deja revocarea ordinelor de
avansare sau acordare a grade-
lor în rezervă pentru 835 de ca-

zuri din anii 2011 şi 2012, în
care nu au fost îndeplinite con-
diţiile prevăzute de Legea
80/1995, printre care și cel al
ministrului Gheorghe

Ialomițianu.
Redăm în conti-
nuare un fragment

dintr-o steno-
gramă, din
dosarul fos-
tului şef
A N A F ,
S o r i n
Blejnar,
cercetat în
prezent de
D N A .
Discuţia

are loc chiar
în timpul re-

manierii guver-
nului Boc din

2010. 
Bărbat: Ce faceți dom-

nu’ ministru?
S.B: Uite, pe aicia, tocmai

refuz posturi!
Bărbat: Cu toate că mi-a

spus... poate să te sun și să te
felicit pentru post, eu sunt
împotrivă să fii numit acolo și
voi vota împotrivă, adică... 

S.B: Păi tu diseară n-ai
cum, că nu eşti aici.

Bărbat: (râde)

S.B: Tu stai acolo. O să am
nevoie de un secretar gene-
ral, vii? 

Bărbat: Da
S.B: Îhm?
Bărbat: Da mă!
S.B: Gata! Vei fii viitorul

Miki şpagă. Râdea Vlădes-
cu de Miţă, cică l-a che-
mat acuma la el. Ai auzit
cine sunt nominalizările?

Bărbat: Să-i spui din partea
mea lu’ Vlădescu că-i dau m...!

S.B: Îi dai m...?
Bărbat: Da. Lu’ Vlădescu!
S.B: Ştii cine-i nominali-

zat?
Bărbat: Îhm!
S.B: Gigi Ialomiţeanu,

ăla de la Braşov, a lu’
Scripcaru!

Bărbat: Nu știu cine-i ăsta
mă!

S.B: Unu, că-i un depu-
tat şi-i vicepreşedinte la
Comisia Finanţe Buget şi
mai e unu...

Bărbat: A!... Acceptă tot felul
de proști.

S.B: Asta e, eu îţi spun.
Şi mai e unu nominalizat
Hariton de la Sibiu.

Bărbat: Ariton de la Sibiu,
ăla-i un băiat deștept. Ăla e
susținut de echipa veche... Boc.

S.B: E bun.

Bărbat: Ăla e cel mai bun.
S.B: E bun.
Bărbat: Și ăla-i fratele meu.

Însă, însă...
S.B: Eu îi cunosc pe

amândoi, deci Ariton are
valenţe să conducă orice
minister din ţara asta.

Bărbat: Așa e.
S.B: Ialomițeanu e amicul

meu, e băiat bun, da’…(sur-
sa Antena 3)

Ideea că  Ialomiţianu e
un tip „prost” sau „aple-
cat” revine într-o altă ste-
nogramă, într-o discuţie
purtată între , între omul
de afaceri Elan Schwar-
tzenberg şi Sorin Blejnar.

Elan Schwartzenberg: Ad-
mit, admit şi v-am ţinut partea
întodeauna, şi am ţipat când s-
a dat cu pietre în Gardă, ş-am
tipat când s-a dat cu pietre în
ANAF, am avut o problemă, că
ministru de Finanţe s-a p... pe
tine! Am avut o problemă cu
chestia asta.

Sorin Blejnar: Până la
urmă văd că nu s-a p...pe
mine, s-a p... pe el!

E.S. A s-a p... pe el!
S.B. I se scurge în pan-

tofi!
E.S. Pot să spun ce plăcere

am avut când l-am văzut în ziua
aia. Da, eu nu-s remaniat, e o
eroare. Boc nu mi-a zis nimic,
să moară mama.Deci omu era
cu pantalonii în vine! Direct.

S.B. Asta este.
E.S.Direct! Asta ca să vezi că

Dumnezeu.
S.B.Noul ministru e un

tip aplecat, un tip care cu-
noaşte sistemu... (sursa
emisiunea „Ultima oră” de
la România TV  din 24
octombrie )

Laude internaționale cumpărate
pe bani publici

PDL-ul și Ialomițianu se
laudă astăzi, în plină campa-
nie electorală că a fost la un
moment dat desemnat de că-
tre revista britanică „The Ban-
ker” cel mai bun ministru de
finanțe. Greu de înțeles pen-
tru noi românii, în urma de-
zastrului produs de acesta
multor categorii de cetățeni.
Dacă urmărim cronologia
evenimentului, observăm
impostura crasă și com pli -
citatea Ialomițianu – revista
The Banker: revista a făcut
nominalizarea pe data de 6 ia-
nuarie 2012, dar presa româ-
nă a aflat asta cu mult  înain-
tea evaluării finale: pe 23 de-
cembrie 2011. Se poate obser-
va clar că nomina lizarea a fost
cel puțin aranjată, dacă nu
cumva cum părată pentru a
mai spăla rușinea fostului mi-
nistru.

În ziarul Adevărul, analis-
tul Bogdan Chirieac a mărtu-
risit că l-a auzit personal pe
Ialomițianu în studioul Româ-
nia TV când acesta se lăuda
că s-au plătit bani pentru pre-
miul din The Banker. În
sprijinul acestei ipoteze vine
și fostul ministru de finanțe
Varujan Vosganian care
afirmă că și lui i s-au făcut
oferte pentru decernarea unor
diplome de către reputate re-
viste economice în urma unor
sponsorizări, dar acesta a re-
fuzat. Gurile rele au vehicu-
lat suma de 300.000 de euro,
plătiți din bani publici, mas-
ca fiind un banal contract de
sponsorizare. Cert e un lucru:
Ialo nu a avut curaj să-l
înfrunte pe Chirieac în justiție,
după cum singur declara: „M-
am gândit să-l dau în judeca-
tă pe Bogdan Chirieac, dar am
renunţat.” De ce oare? 

Gheorghe Ialomițianu
– Ministrul Apocalipsei
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Înainte de tăiere După tăiere
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Taxe locale mărite cu 50% – soluția
ministrului Ialomițianu pentru brașoveni

Gheorghe Ialomițianu promite în campanie
electorală câte-n lună și în stele, de parcă nu el
ar fi mărit taxele și impozitele. Ba, acum pro-

mite scăderea impozitelor, dar cât a fost la pu-
tere nu numai că nu a scăzut impozitarea, chiar
și-a dorit creșterea drastică a fiscalității în

municipiile reședință de județ -
Brașovul fiind și el vizat. În decem-
brie 2011, proaspătul colonel avan-
sat în grad la apelul bocancilor a
dorit să mai stoarcă populația și de
ultimii lei prin cresterea cu 50% a
obligațiilor fiscale către primării.
Bineînțeles că Ialomițianu s-a ferit
s-o declare public, mințind cu
nerușinare că Asociația Municipii-
lor din România i-ar fi cerut-o.
Președintele acestei asociații,
primarul Piteștiului Tudor Pendiuc
a infirmat la acea dată că inițiativa
ar aparține lor, deoarece niciun
primar ales nu ar avea nesăbuința
unei marionete numită de Băsescu.
„Asociaţia Municipiilor din Româ-
nia nu a cerut majorarea taxelor lo-
cale”, a declarat edilul Piteştiului.
Așa a procedat Ialomițianu cât a fost
ministru de finanțe: a pus impozit și
pe fum! Acum, prin investirea lui
ca deputat, Ialomițianu o să revină
la vechile planuri, mai ales că
Bartolomeul și Tractorul au deve-
nit zone cu mare interes imobiliar.

În 2011, Ialomițianu s-a
gândit să impoziteze și mi-
cii producători agricoli cu
16%, prețul reflectându-se
în prețul produselor la
tarabele din piețe. Iată ce îi
poate aștepta pe români
dacă Ialo revine la putere:
Ţăranii vor trebui să plă-
tească la stat un impozit de
16% din vânzările nete. Mi-
nisterul Finanţelor condus
la acea dată de Gheorghe

Ialomițianu a publicat pe
propriul site proiectul unei
ordonanţe de urgenţă care
modifica Codul Fiscal şi
care prevede, în plus, că mi-
cii producători ar fi obligaţi
să facă plăţi anticipate la stat
pentru impozitul pe venit.

Ordonanţa face referire la
producătorii de legume,
fructe, flori, cereale şi ma-
terial lemnos.

De asemenea, Guvernul

Boc – Ialomițianu propunea
ca pentru persoanele care
vând către firme de colecta-
re, producători industriali,
sau alte entităţi obligate să
ţină evidenţă contabilă, să
fie reţinut la sursă un impo-
zit de 2% din valoarea în-
scrisă în contracte la mo-
mentul plăţii, urmând ca im-
pozitul să fie regularizat la
final de an. Asta da viziune
de brănean!

Ialomițianu își bate joc de producătorii agricoli

Între prieteni, brăneanul Ialo
se laudă că în campania electoa-
lă e nevoit să fie foarte darnic.
Contra voturi, bineînțeles! Adică,
a cumpărat 10 porci pe care i-a
tăiat și i-a împărțit nevoiașilor din
Bartolomeu în pungi cu inima
ARD. În ziua votului, sărmanii
oameni vor fi încolonați la urne
să voteze cu însemnele de pe pun-
gă. Cum se face că din salariul său
de 3.000 de lei a reușit să cumpe-
re 10 porci care costau de 5 ori
mai mult? O fi furat și atunci? Sau
și-a scos banii după din pensiile
tăiate bătrânilor?
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În această iarnă, mass-media locală și națională
au alocat ample articole acuzaţiilor grave la adre-
sa fostului ministru de Finanţe. Se pare că de
atunci este mai bogat cu o vilă în Ţara
Făgăraşului, dar Ialomițianu nu s-a sinchisit să-
şi completeze declaraţia de avere cu noul imobil.
Totul a fost posibil cu sprijinul fostului consilier
judeţean PDL, Ioan Paler. Nici Elena Udrea, mi-
nistrului Turismului, nu ar fi străină de business-
ul portocaliu din zona Fărăgăraşului – zona Lisa.

În zona mănăstirii de la Sâmbătă, cu bani eu-
ropeni, s-au ridicat mai multe construcţii, unele
cu destinaţie de pensiune. Acum acolo, pe fon-
duri europene se construiesc imobile. De altfel,
colegul lor din partid, consilierul judeţean Ioan
Paler a construit cu fonduri europene mai multe
vile, printre care una și fostului demnitar.
Bineînțeles că Ialomiţianu nu a răspuns la tele-
fon pentru un punct de vedere la acel moment.

Din această afacere nu ar lipsi nici ministrul
turismului, Elena Udrea. Întrucât ministrul Ele-
naUdrea îi trimitea săptămânal lui Ioan Paler un
autocar cu chiriaşi pentru pensiunile din zonă,
prin Ministerul Turismului, nu e de mirare cum
s-a făcut rost de cofinanțare. Presa locală a tri-
mis Ministrului Turismului Elena Udrea o adre-
să în baza legii 544, privind liberul acces la in-
formaţiile de interes public pentru a cere expli-
caţii despre această afacere. Aceasta nu a răs-
puns acesteia cât timp s-a aflat la conducerea mi-
nisterului.

În nemernicia mea am mușcat mâna care m-a hrănit

Ialomițianu, dușmanul brașovenilor

Răul făcut de Gheorghe Ialomițianu
nu a rămas netaxat de către cetățeni,
mai ales cei care-l cunoșteau cel mai
bine: brașovenii și angajații ministrului
de finanțe. 

În timpul revoltei angajaţilor de la
Ministerul de Finanţe, ministrul Ialo-
miţianu a fost bombardat cu sendvi-
şuri, îmbrâncit şi huiduit. Motivul era
tăierea salariilor în sectorul bugetar,
măsură care i-a afectat desigur și pe
funcționarii de la Finanțe. Se pare că
de atunci a devenit foarte temător, mo-
tiv pentru care umblă tot timpul, con-
form ziarului „Naţional”, însoţit de pa-
tru bodyguarzi. Chiar şi atunci când
merge la toaletă. Reporterii tabloidu-
lui bucureştean l-au surprins la restau-
rantul „Trattoria” din Bucureşti, în timp
ce lua masa însoţit de „cei patru muş-
chetari”, pe care ministrul i-a omenit
cu o ciorbă. Singurul moment când a
fost scăpat din ochi a fost atunci când
s-a dus la bar să comande ceva şi a ie-
şit apoi în stradă să aştepte pe cineva. 

Anul acesta, la Zilele Brașovului
evenimentul s-a repetat, de data aceas-
ta la Pietrele lui Solomon când, încer-
când să iasă la bere cu clica ARD-istă,
a fost recunoscut de către cetățenii
orașului și luat la huiduieli, un pensio-
nar mai nervos punându-i mâna în
piept, nemulțumit fiind că Ialo i-a tă-
iat pensia. De când a început campania
electorală, Gheorghe Ialomițianu
umblă din nou cu gorile plătite și
cheamă în fața camerelor TV numai
membri ARD. 

Gheorghe Ialomițianu urăște brașovenii:
– a tăiat salariile bugetarilor

– a tăiat pensiile
– a tăiat indemnizațiile pentru creșterea copilului

– a mărit taxele și impozitele

La un pas de a fi linșat
de către brașoveni și
angajații propriului
minister


