Olguţa Vasilescu a plagiat masiv din Pareto în teza de doctorat (II)

http://www.cotidianul.ro/olguta-vasilescu-a-plagiat-masiv-din-pareto-in...

Special
Media
Arte
Lifestyle
Sport
Video
Acasă
Noi
Citite
Recomandate
Ultima oră
Actualizat acum 7 minute
21:30 Liviu Dragnea şi-a adus aminte că a fost membru PD, partid care l-a făcut om
21:18 SUA cer Greciei să nu autorizeze trecerea unor avioane rusești spre Siria
21:04 Sorin Oprescu sau piramida în cutremur
20:56 US Open: Florin Mergea s-a calificat în sferturi la dublu băieţi
20:44 Curge cu arestări în dosarul Oprescu
20:27 Iohannis: Ma aștept ca Ponta să demisioneze la un moment dat
20:14 Saakaşvili îşi dă cu părerea despre protestele de la Chişinău
19:57 Iohannis: România spune NU cotelor obligatorii de refugiați
19:43 Ponta, despre un nou acord cu FMI: Să decidă factorii politici
19:29 Iohannis explică de ce a fost inexistent în debaterea despre Codul Fiscal
19:17 "Loc şi Vis" – expoziţie de pictură Constantin Flondor, în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu
19:01 Udrea despre o candidatură a sa la Primăria Capitalei
18:34 Ponta: Să vorbească Dragnea și cu înfierbântații ăștia de la PNL
18:11 Cum a fost ucis Mihail Bălășescu
17:45 Avocat: Sorin Oprescu nu este un om învins
17:16 Ce mai spune Dragnea despre refugiați
17:00 Arestarea lui Oprescu pune în pericol ratingul Primăriei Bucureşti
16:46 "Profeția" lui Merkel în privința afluxului de imigranți din Germania
16:30 Detaliu incredibil din dosarul primarului Capitalei
16:10 Viktor Orban, ironic: Ne plac la nebunie chioșcurile de kebab
15:43 Cele trei proiecte pentru care Ponta cere sprijin în Parlament
15:28 România, în topul țărilor care primesc cei mai mulți refugiați
15:27 Generale, dăm şi noi astăzi un gol!
15:18 PR-ul Fiscului face mişto de "managerii de succes" de pe litoral
15:14 Ce spun PSD și PNL despre viitori candidați la Primăria Capitalei
14:56 Final de carieră politică pentru Sorin Oprescu
14:55 Cine e funcţionarul care ar fi dat un milion de euro şpagă
14:47 Nichita, lovitură dură din partea partidului
14:28 Tăriceanu: "Aș putea să găsesc tot felul de nepotriviri în acțiunile DNA"
14:28 Doina Uricariu îşi lansează volumul de poeme inedite "Cartea de sticlă"
14:02 Marius Bodochi în dublă ipostază, d
13:51 Dragnea anunță calendarul legii sala
13:46 Hollande, undă verde pentru atacuri
13:36 Averea lui Oprescu, verificată de ANI
CePiaţa
ruşine
Festivalului "George Enescu"
13:31 Orchestra Naţională Radio deschide
Olguţa Vasilescu
a plagiat masiv din Pareto în teza de doctorat (II)
13:14 Când afișajul stradal dăunează aspectului
urban (Foto)
• Investigaţii
13:12 Casa Regală reacționează în cazul Special
Sorin Oprescu
13:04 Cinci persoane reținute în dosarul p
12:45 Actorul - Rege "cu un înger pe umă
12:23 Stelian Tănase: În absența lui Opre
12:14 Câți refugiați poate primi România
11:59 "Veniturile fiscalizate obţinute în ur
11:43 Cultura românească pe simezele eu
11:40 Victor Ponta: Nu o să mă adaug la c
11:27 Protestele din Chişinău continuă
11:14 Bogdan Aurescu, chemat în ședința
10:56 Câștigul salarial mediu nominal net
10:21 Reţeaua lui Cocoş, 60 de milioane
09:58 Dragnea: A fost în PSD o figură im
09:40 Eugenie Bouchard s-a retras de la U
24 Ore
6129 Câți refugiați poate primi România
6089 Cine câştigă în urma căderii lui Sori
4772 România, în topul țărilor care prime
4451 Tăriceanu: "Aș putea să găsesc tot f
3700 Casa Regală reacționează în cazul S
3644 Austria închide treptat frontiera cu
3019 Băsescu, despre posibilitatea de a se
2943 Cine e funcţionarul care ar fi dat un
2666 Dragnea anunță calendarul legii salarizării
2659 Detaliu incredibil din dosarul primarului Capitalei
Mulţi impostori au copiat în tezele de doctorat, însă puţini au fost aceia care s-o poată egala pe
7 Zile
primăriţa Craiovei în ceea ce priveşte metoda de plagiere! În teza sa, Lia Olguţa Vasilescu a
9838 Iohannis cere să se adreseze Parlamentului
copiat delipsa
la ununor
capăt
la altul,incendiare
nefăcînd altceva decît să preia din loc în loc pasaje întregi din
9605 Iohannis: Poate că pe unii îi nemulțumește
declarații
de sociologie generală” al lui Pareto!
9380 Sorin Oprescu, arestat pentru 30 de„Tratatul
zile
7512 Susţinerea valorilor consacrate şi a tinerilor de excepţie, campanie a Fundaţiei Alexandrion
7509 Ce-i mai trece prin cap lui Zgonea Pentru cei care n-au citit primul nostru episod, reamintim că Olguţa Vasilescu şi-a luat doctoratul
în anul 2007 la Facultatea de sociologie din cadrul Universităţii Bucureşti, cu lucrarea
7318 Polițiști anchetați într-un caz de furt masiv de cărbune
„Contribuţia lui Vilfredo Pareto la dezvoltarea sociologiei moderne”, avîndu-l conducător
7248 Totuna, Bruxelles-ul şi hoardele de refugiaţi
ştiinţific pe concitadinul său, Dumitru Otovescu, profesor în cadrul Universităţii din Craiova,
7213 Ioan Holender: "Privesc în trecut ca să văd viitorul"
cunoscut ca editorul lui Hitler, după publicarea cărţii „Mein Kampf”.
7146 Ce spune Victor Ponta despre cota de "7.000 de imigranţi" care ar reveni României
moartă
6747 De ce a fost trecut Ludovic Orban pe
Pe linie
atunci,
Olguţa Vasilescu era parlamentar şi, probabil, acest amănunt a ajutat-o să obţină titlul
30 Zile
de doctor în sociologie (!), cu această lucrare - scuzată să ne fie expresia - de rîsul curcilor!
95117 Valul omogen de imigranți tineri, covârșitor bărbați, bine îmbrăcați, cu un aer dominator
21903 Sfârşit de comedie în justiţie
Practic, primăriţa Craiovei a copiat la întîmplare pasaje întregi din Pareto, încercînd să
20931 Directorul Institutului "Elie Wiesel"
este fiul odiosului
stalinist
Radu Florian în cele 190 de pagini ale tezei sale.
condenseze
cele 2000ideolog
de pagini
ale „Tratatului...”
16707 Băsescu: "Dacă te-a trimis împuţitul ăla de Ghiţă..."
16168 Ponta: Teodorovici m-a informat că
Mamaiaaici
e mai
scump sa de plagiere, întrucît am lămurit-o în episodul anterior, astfel încît,
Nulainsistăm
pe metoda
15802 Mecanică Fină va relansa celebrulde
ceas
Orexprezenta cît mai multe pasaje din teza sa, faţă în faţă cu cele din cartea de
aiciromânesc
înainte, vom
15435 Adrian Năstase, profeție sumbră unde le-a furat. Reamintim că în facsimilele prezentate, subliniem cu linie roşie pasajele plagiate,
iar cu linie albastră pe cele preluate sub formă de citat (cu toate că, nici măcar o singură dată, nu
13611 Iohannis, să-ţi fie ruşine!
se 81.614
precizează
se Ponta
găsesc în lucrarea lui Pareto).
RONpagina
pe an unde
de la acestea
Guvernul
13050 Alexandru Florian are un salariu de
11541 Ambasada României refuză ca podul unde a murit să poarte numele "Ion Şiugariu"
PLAGIATUL 5
24 Ore
24 Rasismul american
20 Cine câştigă în urma căderii lui Sorin Oprescu

3 of 11

07.09.2015 21:38

Olguţa Vasilescu a plagiat masiv din Pareto în teza de doctorat (II)

http://www.cotidianul.ro/olguta-vasilescu-a-plagiat-masiv-din-pareto-in...

15 Tăriceanu: "Aș putea să găsesc tot felu
11 Reţeaua lui Cocoş, 60 de milioane de e
10 Halep atacă azi sferturile de finală
9 Casa Regală reacționează în cazul Sorin
8 Sorin Oprescu sau piramida în cutremur
7 Nichita, lovitură dură din partea partidu
7 Cine e funcţionarul care ar fi dat un milion de euro şpagă
7 Detaliu incredibil din dosarul primarului Capitalei
Pagina 43 din teza Olguţei Vasilescu
7 Zile
70 Totuna, Bruxelles-ul şi hoardele de refugiaţi
70 De ce a fost trecut Ludovic Orban pe
53 Istoria la pachet
41 Europa, şi violată, şi cu banii luaţi!
39 Klaus Iohannis continuă restauraţia Pu
33 "Mama Merkel" ştie mai bine
27 Lovitură dură pentru "doctorul" Gabriel Oprea
27 Casa lui Hitler a fost renovată...
25 Putin, reacție acidă în cazul crizei refugiaților
Pareto – p. 68 din „Tratatul de sociologie generală”
25 MApN vrea să finanţeze echipa de fotbal Steaua cu fonduri de la bugetul de stat
Se observă că pasajul din teza de doctorat nu este altceva decît traducerea ad litteram a textului
30 Zile
lui Pareto. Dacă autoarea punea ghilimele la locul lor, era un citat perfect. Nu le-a pus, deci este
96 Sfârşit de comedie în justiţie
un plagiat impecabil!
96 Stilul Iohannis, poporul mirat şi ţara încălecată
93 Ridicol de tip DNA
PLAGIATUL 5
79 Puterea corupţiei
74 Dreptate!
72 Ruşine, domnule Florian!
71 Somnul Curţii Constituţionale
70 Suprajustiţia
70 De ce a fost trecut Ludovic Orban pe
70 Totuna, Bruxelles-ul şi hoardele de ref
Data
Luni, 07 septembrie 2015, 21:37
EUR (€)
-0.0023 ↘
4.4263 RON
Pagina 43 din teza Olguţei Vasilescu
USD ($)
-0.0081 ↘
3.9664 RON

Pareto - p. 68 din „Tratatul de sociologie generală”
Şi aceste pasaje sînt identice, întrucît plagiatoarea s-a limitat doar la traducerea textului lui
Pareto. Din grabă, însă, face şi o gravă eroare: deşi Pareto scrie că genurile I şi II „nu au un scop
SUBIECTIV”, Olguţa traduce exact invers, adică „genurile 1 şi 3 nu au un scop OBIECTIV”!!!
PLAGIATUL 6

Pagina 49 din teza Olguţei Vasilescu
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Pareto - p 153 şi 154 din „Tratatul de sociologie generală”
Acest plagiat necesită cîteva explicaţii, întrucît el demonstrează lipsa de respect faţă de ceea ce
înseamnă o cercetare ştiinţifică, aşa cum ar trebui să fie o lucrare doctorală.
Olguţa Vasilescu îl invocă pe SUMNER MAINE, căruia îi poceşte numele, botezîndu-l
SUMMER MAINE! De fapt, cu tot efortul de a da impresia că a citit lucrarea acestuia, „Ancient
Law”, se observă din facsimil că şi aici sîntem în faţa unui plagiat, căci Pareto îl citează pe
acesta! Mai mult decît atît, Pareto nu îndrăzneşte să-i fure textul lui Sumner Maine, ci îl citează
între ghilimele, făcînd trimiterea în nota de subsol! Olguţa Vasilescu, în schimb, îl plagiază pe
Pareto cu... Summer Maine cu tot!
După pasajul furat (subliniat cu linie roşie), fata pune un altul între ghilimele (subliniat cu linie
albastră), încercînd să ne inducă în eroare! De fapt, ambele pasaje îi aparţin lui Pareto!
PLAGIATUL 7

Paginile 51-52 din teza Olguţei Vasilescu
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Pareto - paginile 156 şi 157 din „Tratatul de sociologie generală”
În acest plagiat, Olguţa Vasilescu aplică aceeaşi metodă, deja consacrată din primul episod:
plagiază un fragment, apoi introduce un citat, după care, în prelungirea acestuia, copiază din
nou! În aşa-zisa notă de subsol nu se indică pagina din „Tratatul...” lui Pareto, deoarece s-ar
vedea cu ochiul liber că şi textul plagiat şi cel citat sînt luate din acelaşi loc!
Faptul că Olguţa vrea să „extindă cercetările în timp şi spaţiu”, în timp ce Pareto extindea
„cercetările în spaţiu şi timp”, nu face decît să sublinieze plagiatul cu intenţie, autoarea crezînd
că, în acest fel, nu va mai fi observat! Această inversare este aici o circumstanţă agravantă,
definind plagiatul cu premeditare!
PLAGIATUL 8

Pagina 54 din teza Olguţei Vasilescu
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Pareto - pagina 177 din „Tratatul de sociologie generală”

Pagina 54 din teza Olguţei Vasilescu

Pareto - pagina 178 din „Tratatul de sociologie generală”

Pagina 54 din teza Olguţei Vasilescu

Pareto - pagina 181 din „Tratatul de sociologie generală”
Cele trei fragmennte de mai sus sînt cît se poate de clare. O singură pagină din teza de doctorat a
Olguţei Vasilescu – p. 54 – este alcătuită din trei pasaje scurte preluate din trei pagini din
„Tratatul...” lui Pareto – pp. 177, 178, 181. În primul dintre pasajele Plagiatului 8, se observă că
după un citat (subliniat cu albastru) începe un plagiat! De ce oare autoarea a preferat să pună
ghilimele atît de devreme, din moment ce şi textul ce urmează este copiat?
PLAGIATUL 9
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Pagina 55 din teza Olguţei Vasilescu

Pareto - Fragmentele din paginile 185, 186, 188, 190, 191 din „Tratat...”, pe care Olguţa
Vasilescu le-a plagiat pentru a construi pagina 55 din teza sa
Şi în acest exemplu, Olguţa Vasilescu face o risipă colosală de efort, adunînd din mai multe
pagini ale „Tratatului...” lui Pareto fragmentele semnificative pentru a încropi o pagină din teza
sa! Poate că şi din acest motiv n-a mai fost atentă la numele autorilor citaţi de Pareto, preluînd
hazliu onomastica acestora.
După cum se vede în facsimil, Olguţa îl citează pe un oarecare N. MARSDEN, care nu există în
realitate, înlocuindu-l pe W. MARSDEN, din care citează Pareto!
Laika, primăriţa Craiovei
Acest al doilea episod al serialului nostru despre una dintre cele mai penibile lucrări de doctorat
arată, fără putinţă de tăgadă, că toată mascarada Olguţei Vasilescu nu este altceva decît un furt
intelectual clasic! Pentru cineva care a fost ales să gestioneze averea unui oraş precum Craiova,
o astfel de teză de doctorat poate trezi serioase semne de întrebare faţă de cinstea şi
corectitudinea primăriţei, căci, dacă a fost în stare să fure textele lui Pareto pentru a-şi spori
statutul social, de ce nu ar fi bănuită că poate face şi lucruri mai grave? Întrebarea este cu atît
mai legitimă, cu cît şi predecesorul său se bătea cu pumnul în piept că este cinstit, deşi a ajuns
repede după gratii, fiind acuzat de acte de corupţie!
În apariţiile sale publice de după alegerea ca primar, Olguţa Vasilescu n-a înţeles că a fost aleasă
de craioveni nu pentru calităţile sale de „doctor”, ci pentru că oamenii aşteptau de la ea mai
multă cinste.
Ori, în interviurile sale, ea forţa statutul unei intelectuale rasate, care stă toată ziua în biblioteci,
printre manuscrisele prăfuite. În acest sens, nu ratează nici o ocazie să se laude cu teza sa
doctorat, care, aşa cum se vede, nu este decît un plagiat ordinar!
Uimitor este, însă, faptul că nimeni din comisie nu a observat că fătuca asta a copiat dintr-o
singură carte! Măcar alţi profesionişti ai plagiatului se obosesc să coleze texte din mai multe
cărţi! Dar, probabil, Olguţa Vasilescu încă nu a ajuns la al doilea titlu din lecturile sale.
Dar, aşa se întîmplă cu mai toţi închipuiţii ăştia care se trezesc pe piedestale la care n-au visat,
împinşi de un val oportunist favorabil.
Karatista din Bănie (Olguţa zice că are o centură de doi dani!) are impresia că Pareto era un
luptător de K1, aşa cum crede că anul 1916 este în sec. XIX:
„Ceea ce nu se ştie despre mine este faptul că l-am tradus din italiană în română, o italiană
dificilă, de secol al XIX-lea, pe Vilfredo Pareto, părintele „teoriei elitelor”. În baza traducerii şi
interpretării „Tratatului de sociologie generală” scris de el, am obţinut titlul de doctor al
Universităţii din Bucureşti. De asemenea, nu cred că se ştie că sunt preşedintele WAKO PRO,
filiala România, cea mai mare federaţie de Kickboxing din lume, ca urmare, în primul rând, a
calităţii de practicant de karate, centura neagră 2 dan. Poate din această cauză, cele mai
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importante competiţii de K1, din România, se ţin la Craiova” (interviu din Jurnalul Naţional,
16.11.2012).
Dacă ar fi spus că a obţinut doctoratul în baza plagiatului din „Tratatul...” lui Pareto, Olguţa ar fi
bătut sfios la uşa sincerităţii...
Însă, mîndria supremă a Olguţei Vasilescu vine din faptul că se consideră prima în toate, aşa cum
declară în acelaşi interviu:
„Oricum, în plan politic sunt femeia cu cele mai bune rezultate obţinute doar prin alegeri: 63 la
sută pe vot uninominal la Senat, fiind femeia cu cel mai mare scor obţinut în România şi prima
femeie primar de municipiu reşedinţă de judeţ din istoria României”.
Aşadar, putem spune acum că Olguţa Vasilescu este Laika politicii româneşti, aşa cum celebra
căţea rusească a fost prima vietate ajunsă în cosmos! Dar şi prima care a fost ucisă de cei care
au propulsat-o, fiind apoi abandonată printre stele.
Laika noastră, însă, este şi plagiatoare, aşa încît ar putea să se laude că este şi prima femeie care
s-a făcut de rîs într-un hal greu de egalat!
Ion SpânuPublicat Miercuri, 30 ianuarie 2013
12205
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| 88
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D-le Ion Spanu: AR FI ESENTIAL SA MENTIONATI CITITORILOR D-VOASTRA DACA IN
2007 ROMANIA ADERASE PRIN ACCORD INTERNATIONAL LA NIVEL DE
UNIVERSITATI LA APA-style, STILUL PRIN CARE SE DETERMINA PLAGIATUL IN
LUMEA VESTICA EUROPEANA SI IN CONTINENTUL NORD-AMERICAN(un stil specific
care e studiat in primul ciclu universitar ca materie si la care dai examen!). Daca nu e studiat, nu
poti pretinde cuiva sa scrie APA-style. Aveti dreptate afirmand faptul ca exista anumite
TYPO'S(greseli de editare=dactolografiere), dar care la volumul de pagini, sunt neglijabile ca
procentaj. Pesemne exista multe asemanari cu textul autorului(PARETO) din moment ce teza
este chiar pe subiectul lui PARETO. D-voastra sti *editat* ti: "Pareto nu îndrăzneşte să-i fure
textul lui Sumner Maine, ci îl citează între ghilimele, făcînd trimiterea în nota de subsol! " in
textul semnat. Domnule draga: ACEASTA FORMA, GILIMELELE SI NOTA IN SUBSOL
SUNT APA-style, si asta vine de la un doctorand la MIT. DACAT SA DENIGRATI IN STANGA
SI-N DREAPTA, STIMATE DOMN, NU AR FI MAI BINE SA-VA UNITI FORTELE VOI
TOTI ROMANII SI SA RIDICATI SOCIETATEA ROMANEASCA PRIN PILDA SI ZEL?
PERSONAL, SUNT DEZGUSTAT DE STILUL D-VOASTRA, DAR, MAI STII???, POATE
NUMAI ASTA VA MAI RAMAS ACOLO SUS!
Publicat Joi, 31 ianuarie 2013
+Răspunde
ehee
-33
Olguta care se joaca cu putza - a ajuns ea primarita! Totul e posibil Nu si Cătălina Ștefănescu la
23 de ani bomba sexy a infractorului Liviu Dragnea colega cu Andreeia Lambru bomba sexy a
PNLului personaje cu iz tabloid expert in dans din c …a ajuns parlamentara a poporului! Astia
sint expertii politicieni ai tari!
Publicat Joi, 31 ianuarie 2013
+Răspunde
Cornelus
-34
Ai distrus Evenimentul Zilei, acum bagi la topit si Cotidianul . Cand iti aduci finul redactor sef ,
abia asteapta Turcescu . "Cotidianul" a trecut de partea poporului . Cu injectii timide, un text
aici,, unul acolo, frustrarile se coaguleaza mai inversunat decat colesterolul pe aorta.. Ai
promovat numai reptile si tapalabe , l-ai cununat pe Turceacu le-ai platit nuntile(Dan Tapalaga) ,
avansuri la case si le-ai facut soclu de unde urineaza cu jet pe tine. Un banal "U turn" pe linie
continua, te scoate din decor inainte de expirarea termenului de garantie .
Publicat Joi, 31 ianuarie 2013
+Răspunde
OLGUTA
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"traducatoarea" din italiana,nu din "franceza"??
Publicat Miercuri, 30 ianuarie 2013
+Răspunde
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Sa fie pusa la Indexul Rusinii (Indexul Operelor Plagiate in Romania): *editat* . plagiate. ro.
Publicat Miercuri, 30 ianuarie 2013
+Răspunde
ip
0
Sa fie pusa la Indexul Rusinii (Indexul Operelor Plagiate in Romania): *editat* .plagiate *editat*
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marin
+9
iertatii, nu sunt de vina autorii de pe coperta, ci aceeia care le-au intocmit lucrarile...
Publicat Miercuri, 30 ianuarie 2013
+Răspunde
i
0
insul asta cu cazier are comportament tipic de barbat frustrat!Nisstorescule,ti s-a urat cu
binele,de unde ii aduni?Trimitei la EVEZEaua ma-sii,c-o sa dai faliment!
Publicat Miercuri, 30 ianuarie 2013
+Răspunde
cititor
+10
Dupa avalansa de acuzatii de plagiat din ultimul an, incepe sa se contureze din ce in ce ma mult
banuiala ca asta e procedura. In cazul asta, poate ar fi cinstit sa fie re-evaluate toate tezele de
doctorat, nu doar selectiv, in functie de interesele politice de moment.
Publicat Miercuri, 30 ianuarie 2013
+Răspunde
Vaiiii....
-11
Olgutza a plagiat ! Da' ca a supt putza ca sa parvina in politica de ce nu va scandalizati , ba ?!
Loaze de romani...
Publicat Miercuri, 30 ianuarie 2013
+Răspunde
Pagină
Recomandate

Iohannis: România spune NU cotelor obligatorii de refugiați
Publicat acum o oră şi 40 minute

Tăriceanu: "Aș putea să găsesc tot felul de nepotriviri în acțiunile DNA"
Publicat acum 7 ore şi 9 minute

"Veniturile fiscalizate obţinute în urma controalelor de pe litoral au crescut"
Publicat acum 9 ore şi 38 minute

Islanda şi Cehia calificate direct, Olanda poate pierde şi barajul
Publicat acum 14 ore şi 4 minute

Halep atacă azi sferturile de finală
Publicat acum 14 ore şi 18 minute

Centrul Atenţiei
Dosarul arestării Oprescu
28 articole/ Actualizat acum 3 ore şi 22 minute
Comentarii
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Olguţa Vasilescu a plagiat masiv din Pareto în teza de doctorat (II)

http://www.cotidianul.ro/olguta-vasilescu-a-plagiat-masiv-din-pareto-in...

Liviu Dragnea şi-a adus aminte că a fost membru PD, partid care l-a făcut om
Publicat acum 7 minute de
Ion Spânu

Rasismul american
Publicat acum 23 ore şi 47 minute de
Ioan Buduca

Casa lui Hitler a fost renovată...
Publicat Sâmbătă, 05 septembrie 2015 de
Radu Toma
Editorial

Sorin Oprescu sau piramida în cutremur
Victoriile DNA în mandatul Kovesi nu sunt nici atât de multe şi nici atât de importante pe cât lasă să se înţeleagă propaganda preocupată să amplifice arestările
până la proporţiile unei mari operaţiuni de curăţenie naţională.
Cornel NistorescuPublicat acum 33 minute
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