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Exact cum apreciam în editorialul precedent, USR îşi confirmă comportamentul de Gică
Contra şi pune beţe în roate guvernului liberal, pentru că Dan Barna se consideră mai
îndreptăţit decât ceilalţi şi crede că voturile pe care le-a luat la europarlamentare îi dau dreptul
să pună condiţii greu de realizat.
Tema alegerilor anticipate a fost tranşată de preşedintele Klaus Iohanis, a explicat
motivele pentru care o astfel de măsură ar bulversa România, care este şi aşa vlăguită
după cei trei ani de guvernare PSD. Dar Barna, surd la condiţiile reale şi la realitatea politică
actuală, continuă să bruieze cu tema alegerilor anticipate, uitând, sau făcându-se că nu ştie că
simpatia populară şi încrederea cu care a fost întâmpinat USR la europarlamentare se
poate pierde cât ai clipi, procentele pot scădea vertiginos atunci când oamenii înţeleg că
s-au înşelat.
În plus, blândul Nicuşor Dan, cel rămas fără partid după asaltul neprincipial al lui Dan
Barna, stă foarte bine în sondaje în Bucureşti, ceea ce înseamnă că matca – adică
făuritorul Uniunii Salvaţi Româniea, se poate întoarce oricând pe cai mari la conducerea
formaţiunii politice. Ceva îmi spune că acolo sunt nişte chichiţe de inginerie tactică ce pot fi
răsturnate, dacă se găseşte strategia potrivită.
Dar, iată ce dezvăluie investigatorii de la Rise Project despre autoritarul Dan Barna:
Antreprenorul de succes Dan Barna duce în spate o serie lungă de eșecuri care au
costat aproape șase milioane de euro;
Prezidențiabilul vrea să-i întoarcă pe români în țară, dar și-a consolidat cariera pe
seama unora nevoiți să plece;
Opozantul și-a dirijat afacerile în algoritmul de încredere al pesedistului Dragnea:
bani publici pentru prietenii de școală;
Șeful USR, partidul care a inițiat campania # FărăPenali, este supervizorul senin al
unor fraude și conflicte de interese cu fonduri UE;
La bilanț, managementul care l-a consacrat pe Barna îi este profitabil sieși, în timp
ce oameni aflați în cumpănă au beneficiat doar pe hârtie.
Vorbim despre persoane cu dizabilități sau proveniți din medii defavorizate, greu de
integrat pe piața muncii și extrem de neglijate în România. În numele lor, Grupul de
Consultanță pentru Dezvoltare – DCG, compania fondată de Dan Barna, a câștigat
milioane sub pretextul facerii de bine.
Cu faţa lui de Harry Potter trecut de 45 de ani, Dan Barna se consideră deja Stăpânul
Inelelelor, dar uită că povestea nu s-a terminat, scriitoarea britanică trăieşte şi încă scrie şi
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poate că finalul îl va înfăţişa pe Dan Barna cu oiştea-n gard şi dând cu subsemnatul pe la
DNA şi în faţa Laurei Codruţa Kovesi despre afacerile sale cu bani europeni şi pentru
posibilele fraude cu fonduri UE!!!...
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