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Razboi sau conjuratie a tradatorilor?
DOAR 23,8% din valoarea resurselor sale pentru Romania - asta ne ramane
in varianta “buna” a Legii Offshore! si DOAR 16,7% in varianta rea.
SINGURA VARIANTA BUNA - RESPINGEREA LEGII OFFSHORE!
in ultimele saptamani, in spatele perdelei de fum a esuatului referendum, o puternica polemica
intre aliatii de la PSD si ALDE s-a lasat a fi intrevazuta. Dar pe ce se cearta aliatii de la
guvernare? Ne-a dat vreunul din protagonstii acestui scandal vreo explicatie, noua alegatorilor
lor, ce propune unul si ce propune altul? Ne-au spus, cat va atinge Romania din resursele sale,
nu in bani, in “miliarde” sau “zeci de miliarde” de dolari, sume care impresioneaza auzul celui care
isi face calculul zilnic in centime, mai ales ca nu stim la acest moment exact cate gaze sunt pe
fundul Marii Negre. Ci in procente! in cat la suta ne revine noua efectiv din bogatia noastra! Neau spus vreodata ce aduce in plus Romaniei aceasta lege? Ne-au spus ca extractiile din offshore
sunt posibile si fara aceasta lege? Ne-au spus ca cea mai buna varianta a legii asteia ticalose e
mai proasta dect cea mai proasta lege din ultimii 28 de ani si ca vom atinge mai putin decat am
atinge fara aceasta lege? Ne-au spus ca singurul scop al acestei legi, in orice varianta, este
acordarea de facilitati, avantaje si privilegii exploatatorilor?
Nu!
De ce nu ne-au spus, acum devine clar: e o intrecere intre tradatori! Un concurs intre cine ofera
mai mult exploatatorilor si cine lasa mai putin Romaniei! Premiul: “binecuvantarea” si “mangaierea
pe crestet” pe care o cersesc guvernantii nostri de la exploatatori si de la mai marii si stapanii lor!
Sa ma explic. Pe scurt, caci pe marginea acestui subiect am scris, si eu si altii, tomuri de texte
despre conspiratii odioase si lasitati rusinoase ale asa zisilor nostri reprezentanti. si la ce a
servit? Sa lasam sa vorbeasca cifrele! si nu ale nostre, ci ale lor… cifrele oficiale, asa cum apar ele
in chiar proiectul de lege pe marginea caruia se bate, pe de o parte PSD - cel care pretinde ca e
patriot doar pentru ca lasa foarte putin Romaniei din bogatia sa, si, pe de alta parte, ALDE, in
spatele caruia s-a grupat “opozitia” de “dreapta” PNL, grupul care vrea sa nu lase mai nimic
cetatenilor care i-au trimis in Parlament. Culmea, USR a propus praguri de impozitare progresiva
considerabil mai mari decat cele propuse de PSD (cu 10% mai mari pentru fiecare prag!), insa nu
spun nimic de asta fiindu-le frica sa nu fie acuzati ca sunt iliberali si antioccidentali. Ba chiar
putinisti! Ce mai, de partea “ciumei rosii”… sau mai rea decat aceasta! (puteti verificica acest lucru la
pagina 71 din documentul publicat pe pagina Camerei Deputatilor la adresa
http://www.cdep.ro/comisii/industrii/pdf/2018/re033.pdf)

Pentru a nu fi acuzat ca sunt autorul unor “fake news”, asa cum in mod ticalos a fost acuzat si Liviu
Plesoianu de catre Andrei Gerea, fost ministru al energiei din partea “cozii de topor de dreapta”
ALDE, voi recurge la textul legii. Nu, nu voi relua alambicatele exprimari si ininteligibilele formule
de calcul ale Legii Offshore. Voi recurge direct la exemplificarea calcului “impozitului pe venitul
suplimentar” asa cum este mentionata in chiar textul legii.
Astfel, la pagina 56 si 57 gasiti calculul oficial, implacabil care dovedeste ca aceasta lege este un
act de tradare.
“Exemplu de calcul: pentru vanzarea unui volum VGC de 1 MWh la un pret? de vanzare de 110
lei/MWh, impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore total datorat se calculeaza? aplicand
formulele de mai sus astfel:
IVST = IVSC – VID = 17.037-5.1111 =11.9259 lei
IVSC = 0,3*(85 - PRC)*VGC + ISO = 0.3*(8545.71)*1+5.25 = 17.037 lei
ISO=CI1 *VS1 +CI2 *VS2 =0.15*15+0.3*10=5.25lei VID = 0.3*IVSC=0.3*17.037=5.1111 lei”
unde: IVST - impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore total datorat.” Respectiv tot ce va
atinge Romania ca “impozit pe venit suplimentar”!
Adica Romania va obtine 11,9259 lei din 110 lei incasati de exploatator. Adica 10,83% din
valoarea resurselor noastre! Acesta este procentul care i se pare ca e suficient lui Dragnea!
Procentul care pare insa chiar prea mare pentru haita de tradatori stransa in spatele lui
Tariceanu, Vosganian, Chitoiu, Gerea & co., ei dorind ca acest procent sa fie cu aproximativ 30%
mai mic. adica 7%.
La acest procent se va adauga si un procent situat in intre 3,5% si 13% din valoarea gazelor
extrase, procente care vor fi percepute cu titlul de redevente. Sa fim otimisti, sa speram ca va fi
adaugat procentul maxim de 13% (desi nu avem niciun motiv, avand in vedere ca redeventele
sunt calculate in functie de volumul gazelor extrase, volum care va deveni extrem de “volatil” si
“variabil” in favoarea exploatatorului si in defavoarea statului nostru in disolutie. Viitorul ne va
confirma si asta. Din pacate!
Sa tragem linia: Romania va atinge 23,83% din valoarea resurselor sale. Asta in varianta “buna” a
Legii Offshore, in “varianta Dragnea”.
in varianta rea vom atinge cu aproximativ 30% mai putin. Doar 16,7% considera gruparea
Tariceanu ca ar trebui sa fie atinsa de Romania.
Vazand aceste procente, singura intrebare care vine sa completeze lungul sir de intrebari de la
inceputul articolului meu este daca ne aflam in prezenta unui razboi sau conjuratii intre tradatori.
Nu stiu inca daca protagonistii acestui scandal sunt sinceri antagonisti in acest “razboi politic” sau
doar joaca rolul de “good cop - bad cop”.
Nici nu ma mai intereseaza. Cert e ca aceasta clasa politica antinationala se confrunta aparand
interesele altora pe niste ciosvarte de electorat, dar cu niste mize financiare uriesesti. Doua haite
de tradatori… Da, tradatori!

De ce spun asta? Pai e simplu. La ora actuala avem Legi in vigoare (OG 7/2013 si Legea
73/2018), in mod expres exceptate de la aplicare in virtutea noii “Legi Offshore”, legi in baza carora
Romania ar fi atins 37,16% din valoarea resurselor sale. Nu e mult, dar e mai mult! si atunci
de ce sa exceptezi de la aplicare aceste legi favorabile statului si poporului roman??? De ce sa
faci legi mai proaste pentru statul roman si pentru cetatenii Romaniei?
ESTE MOTIVUL PT CARE ACEASTA LEGE ANTINATIONALA, LEGEA OFFSHORE, TREBUIE
RESPINSA iN CAMERA!
O ultima constatare: Integrarea euro-atlantica dauneaza grav resurselor noastre! Constatarea
vine de la sine atunci cand vedem ca procentul din bogatiile sale pe care il atinge Romania scade
de la an la an dupa integrare!
Daca in 2004 Romania lua (in natura!) 45% din resursele sale, in 2007 procentul s-a restrans la
37,16% din valoarea resurselor (doar bani, deci nu mai atingeam petrol si gaze ci doar niste cifre
in niste conturi prin banci, bineinteles, de incredere, din lumea civilizata…) iar in 2018, Romania isi
rezerva “dreptul” de a lua cel mult 24% din valoarea bogatiilor sale…
Post script: astept, vreau, sa fiu contrazis cu privire la cele spuse, ba chiar sa fiu si dat in
judecata de vreunul dintre guvernanti!
Vreau sa mi se spuna ca mi se pare, ca m-am inselat amarnic! ca nu suntem atat de prosti si lasi
ca natie si ca stat!
Domnule Dragnea, domnule Tariceanu, va rog, convingeti-ma ca trebuie sa va cer scuze pentru
cele spuse mai sus!
As fi cel mai bucuros sa aflu ca m-am inselat, ca Legea offshore nu e un act de tradare, ca nu
avem in fruntea tarii niste tradatori!
Va rog!
Post post script: da, la aceste sume ar trebui sa se adauge si “impozitul pe profit”. E impozitul ala
pe care corporatiile si multinationalele nu il platesc niciodata… asa, pe model OMV! ;) Caci la noi,
exploatatorii, corporatiile, multinationalele nu fac profit! Fac doar munca voluntara pentru
propasirea Romaniei si pentru prosperitatea cetatenului roman, “se stie”! ;)
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