
"Am fost un dobitoc, 

dar mai sunt oare?"

Din ciclul:

Nu mă pot abţine,trebuie s-o afle şi alţii.



Viorel Cataramă
n. January 31, 1955

Bacău, România

"Există aici, în această sală, tineri care 

au murit în revoluţia din decembrie 1989" 

senator român în legislatura 

1996-2000 ales în judeţul Bacău 

ca parlamentar ...



Florin Georgescu
Member of the Chamber of Deputies (PSD)

Born: November 25, 1953

(fost ministru al finanţelor 1992-1996)

"Lumea are voie să aibă două conturi: 

unul în lei, unul în valută şi 

încă unul pentru economii. 

Mai mult nu" 



Daniel Marian Vanghelie

(b. 1968, Bucharest) 

was the mayor of the 5th Sector

of Bucharest and is 

a prominent member of the

Romanian Social Democratic Party.

"S-au verificat toate actele 

pe foştii trei ani pe care am 

fost primar" 
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Ion Iliescu

Former President of Romania

Born on March 3, 1930, in Olteniţa

"A garanta proprietatea înseamnă a limita 

dreptul omului asupra proprietăţii lui" 



Bogdan Balthazar

(director de bancă)

"Băncile sunt conduse de bancheri în 

toată lumea în afară de Cişmigiu şi 

Herăstrău" 



s-a născut la data de 25 iunie 1958, în satul Zagna

(judeţul Brăila) într-o familie de origine aromână,

care a fost deportată în Bărăgan, de autorităţile 

comuniste, datorită asocierii cu fasciştii 

din Garda de Fier înainte de al doilea război mondial.

"Becali e un brand. Eu, la Avicola Iasi, pot 

sa fac pui Gigi Becali, daca vreau"

George Becali
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George Becali

"M-am certat cu Mitică Dragomir, dar fără

jigniri. El m-a făcut oligofren, eu l-am facut 

zdreanţă, dar nu ne-am insultat. 

În schimb Marian Iancu e obraznic şi umblă cu 

tot felul de jargoane care nu e bine să le dai 

la presă" 



George Becali

"Dumnezeu e cel mai tare serviciu de 

informaţii din lume - ştie tot, chiar şi-un 

fir de păr" 



Gigi Becali

"Eu în tinereţe eram amfitrion pe 

oriunde mă duceam"



Gigi Becali

"Este voinţa lui Dumnezeu ca eu să

pasc acest popor"



Adrian Năstase

(born June 22, 1950) is a Romanian

politician who was the Prime Minister 

of Romania from December 2000 to 

december 2004.

"Domnul Iorgovan e un fel de electron 

sărit de pe orbită." 
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Adrian Nastase

"Omar Hayssam aparţine ţării, este un 

bun al intregului popor" 



Cornel Dinu

nasc. 2 August 1948

Târgovişte

"Doar prin hazardul inconştient social 

nu se putea ajunge în sfere atât de 

aureolate şi în plan financiar" 

(antrenor de fotbal) 
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Dumitru Dragomir
(n. 30 mai 1946, Bălceşti, jud. 

Vâlcea)

"Familia e sfântă, pe când patria....cum 

să vă spun, patria e sacră." 

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal



Dumitru Dragomir

"Am ajuns la o vârstă la care mi-am dat 

seama că trebuie să fiu cinstit"



Loredana Groza

"Pe la voi prin Chişinău trece 
Volga, nu?

Cum? Nu mai trece?" 

(born 10 June 1970) 

is a Romanian pop singer.
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Loredana Groza

"Sigur că am auzit de El Niño. 

E numele unui cântăreţ de muzică latină, nu?" 



Loredana Groza

"Am învăţat puţin limba braziliană!" 



Antonie Iorgovan

"La noi, şefii de partide 

sunt ca vacile în India"

s-a născut la data de 9 august 1948, 

în satul Gornea din comuna Sicheviţa 

(judeţul Caraş-Severin).



Dan Iosif

"Destinul meu a fost marcat de soartă" 

(October 14, 1950 – December 5, 2007) 

Romanian politician, who was a leading figure in 

the 1989 Romanian revolution, leading protests 

in Bucharest in the final days of Nicolae

Ceauşescu's 25-year rule.

înainte de Revoluţie, 

jucător de barbut şi 

bişniţar.
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Gheorghe Hagi

"Omul este o persoană umană" 

Data naşterii   5 februarie 1965

Locul naşterii Săcele, România

Post în teren  Antrenor (fost mijlocaş) 
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Doru Viorel Ursu

(fost ministru de interne, in prezent avocat)

"In politică cel mai bun adevăr este 

minciuna, cu condiţia să nu fie dovedită."



Paula Ivănescu
(parlamentar) 

"Există oameni în acest parlament al României 

cărora nu poţi să le ridici imunitatea nici cu 

viagra"



Costi Ioniţă

"Fiecare are gusturile lui în muzica.. N-are 

cum să asculte toata lumea numai 

Schopenhauer" 

was born on January 14, 1978 in 

Constanţa, Romania. He is a 

famous Romanian singer.



Signaturen

Will, Fourfold root of reason, pessimismNotable ideas

Metaphysics, aesthetics, phenomenology, morality, psychology
Main 

interests

Kantianism, idealismSchool/trad.

September 21, 1860 (aged 72) (Frankfurt-am-Main)Death

February 22, 1788 (Danzig)Birth

Arthur SchopenhauerFull name

Arthur Schopenhauer

Western Philosophy
19th century philosophy
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Temeţi-vă tare! 

Mama tâmpiţilor 

E MEREU GRAVIDĂ!


