
Universităţile clujene stau pe un maldăr 
de proprietăţi scutite de impozite
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Administraţiile universităţilor clujene au o preo-
cupare obsesivă în ultimii ani: găsirea de metode 
de a stoarce bani de la studenţi pentru a-şi umfla 
vistieria. Nicio justificare firească, decât explicaţia 
monotonă: ”inflaţia, dom’le, inflaţia”. Recent, 
în “laboratoarele” acestor instituţii a mai fost 
descoperită o posibilitate de a aduce bani la buget: 
“taxa de arhivare a documentelor studenţilor”. 
În condiţiile în care universităţile sunt scutite de o 
mulţime de impozite locale. Ce mai business, nu? 

Anul I, nr. 4
16 pagini, PREȚ: 2 lei
Apare săptămânal, 
5 - 11 noiembrie 2010
FONDATOR: AURELIAN GRAMA

pagina 14 - 15

Unde se duc MIG-urile, atunci când se duc? Biserica în Top 300 misionari
Lângă Călăraşi, judeţul Cluj, ora amiezii. Petru 
îşi ridică ochii de pe mioare şi scrută cerul. 
Liniştea păşunii era curmată de un zgomot ciu-
dat care venea din înalturi... Doamne, gândi el, 
vrei să-mi spui ceva? Un nor de flăcări şi fum 
îi apăru brusc în cătare şi porni fulgerător spre 
pământ. Ce o fi chestia asta de fiare contor-
sionate pe care scrie mare MIG? 

“Lăsaţi copiii să vină la Mine”, spune Mântuitorul, 
dar  sfinţii noştri părinţi au readaptat “economic” 
această chemare şi au transformat-o în “Lăsaţi 
banii să vină la noi”. Căci au primit cam mult şi nu 
prea dau înapoi, bucurându-se că legile laice sunt 
nefireşti de strâmbe pentru credinciosul care pupă 
icoane şi nu îndrăzneşte să pună întrebări.

„Am nişte proiecte pe 

care nu le voi dezvălui 

încă: confortul familiei şi 

locuri de muncă!” 
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Floarea intelectualităţii politice româneşti din ultimii 500 de ani s-au adunat 
cu mic cu mare la căpătâiul învăţământului răpus de o boală cumplită: indiferenţa

Din cele 12 tăbliţe cu legi cu care a coborât Boc de pe Muntele Sinai al Cotrocenilor, singura care mai poate trece de 
Curtea Constituţională ca să salveze naţiunea este...

Legea Medicaţiei Naţionale
Ei şi ce dacă a refuzat-o Curtea 

Constituţională? Nu fiţi măi supă-

raţi că nu Legea Educaţiei ne dă 

de mâncare, ci tot FMI-ul... 
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Dragi tovarăşi, dacă n-aţi observat, v-a 
urcat democraţia la cap de când nu 

ne-am văzut şi aţi întors ţara cu fundu-n 
sus de aţi revenit la dictatură!

Psst... Marko... ăsta de 
lângă mine e Istvan cel 

Mare? Cred că am intrat 
în istorie, dar tot pe 

româneşte...

V-aş da portretul robot 
al unui ministru adevărat: rector, 

doctor honoris causa la „n” universităţi, 
filosof, prieten cu cancelarii Planetei... 

Ştiu eu unul, dar îmi scapă numele...

La ţepe, în 
Piaţa Universităţii, 

cu ei!

Nu mai bine facem 
un guvern de 

uniune naţională?Bun, deci 
eu cu cine votez?


