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Ilie Șandru

ÎÎn zilele începutului de
septembrie, în care nouă, celor
mai în vârstă, ni se face pielea
de găină, când ne aducem am-
inte de evenimentele tragice
petrecute în urmă cu 71 de ani,
în Ardealul de nord, un emisar
al revizionismului şi ireden-
tismului maghiar a hoinărit prin
Ardeal, spre a ne ţine nişte
,,lecţii” despre ,,Ceea ce toată
lumea ar trebui să ştie despre
Trianon”. Aşadar, istoricul
ungur Tompa Laszlo a vorbit tu-
turor celor ce au vrut să-l as-
culte şi care, după cum a
precizat autorul, ,,s-au săturat
de minciuni, de falsificarea is-
toriei, care vor să afle adevărul
şi vor să schimbe ceva”. A
hoinărit, spuneam, pe unde a
dorit şi a vorbit tot ce a vrut,
fără să-l supere cineva în vreun
fel, fără să-l întrebe cineva
ceva, fără să-i amintească că,
din întâmplare, se afla în
România, iar spusele 
sale aveau o ţintă precisă,
îndreptată împotriva acesteia,
ca stat naţional, unitar, indi-
vizibil şi suveran!

Aflând despre toate
acestea, m-am întrebat dacă o
fi o simplă întâmplare faptul că
preumblarea ,,nevinovată” a in-
dividului respectiv a avut loc
chiar în zilele în care s-au îm-
plinit 71 de ani de la acel sep-
tembrie negru, în care armata
horthystă ,,victorioasă” fără
luptă, a invadat Ardealul de
nord, semănând groaza 
şi teroarea între românii arde-
leni. Atunci ,,mândul pământ 
al Transilvaniei s-a transformat
într-o amarnică Golgotă unde
se petrec cele mai groaznice
evenimente. Oamenii sunt
închişi cu sutele, cu miile, sunt
bătuţi, sunt torturaţi în mod
cumplit. Asasinatele şi
execuţiile se ţin lanţ, şi toate
acestea doar pentru unica vină
a nenorocitelor victime de a 
se fi născut români”. Aşa scria
gazetarul secui Ferenczi 
Gyorgy, în octombrie 1940, 
în cartea întitulată ,,Golgota în
Transilvania”. Aşa s-a întâmplat
când bandele de ucigaşi ai lui
Horthy Miklos au năvălit 
în Ardeal,  transformându-l
,,într-o amarnică Golgotă”,
punând în aplicare ideologia
barbară a fascismului maghiar,
cuprinsă în broşura ,,Nincs Ce-
gyelem”(Nu există îmdurare),
scrisă de descreieratul Ducso
Csaba: ,,Voi suprima pe fiecare
valah şi atunci nu va mai fi în
Ardeal decât o singură
naţionalitate, cea maghiară,
naţiunea sângelui meu”.

Celor care am trăit
acele evenimente, acestea ni
s-au înscris pentru totdeauna

în memorie.Cu toate acestea
am dori să nu ne mai amintim
de ele, dar mai ales să nu le
mai trăim, nici noi, nici
generaţiile ce vor veni după
noi. Din păcate, mai sunt des-
tui cei ce vor cu orice preţ să
reîntoarcă roata istoriei. Între ei
şi acest istoric, Tompa Laszlo,
bântuit, se vede, de nălucile
trecutului, visând la acele vre-
muri demult îngropate în ne-
gurile tulburi ale istoriei, când
acea ,,Ungarie istorică” a 
constituit un factor continuu
destabilizator în Europa, prin
promovarea unei politici extere
cu caracter expansionist, cotro-
pitoare de noi teritorii, pentru a-
şi putea menţine cu orice 
preţ privilegile, iar după
pierderea acestra, pentru a şi 
le recupera, folosind în acest
sens cele mai abjecte mijloa-
ce, asociate cu o propagan-
dă naţionalist-şovină şi
revizionistă. Asta a făcut şi is-
toricul Tompa Laszlo în timpul
turneului său propagandistic şi
iredentist prin oraşele din
Ardeal. El voia să ne facă să
înţelegem că Trianonul a fost o
uriaşă greşală comisă de
reprezentanţii marilor puteri
(Antanta) învingătoare în
Primul Război Mondial, faţă de
Ungaria. Că această ,,ne-
drepate istorică” ce i s-a făcut
trebuie îndreptată. El, ca
reprezentant al revizionimului
maghiar, nu poate accepta că
,,Regatul Ungariei s-a descom-
pus într-o largă măsură 
în părţile sale componente
înainte de a începe lucrările
Conferinţei de Pace(…) fiindcă
Ungaria nu a fost decât un con-
glomerat artificial de neamuri
diferite şi, în unele cazuri, os-
tile”. Iredentimul maghiar, îm-
boldit de ideile revizioniste,
care îl stăpânesc şi Tompa Las-
zlo, nu poate înţelege ,,că nu
Antanta a fost cea care a
dezmembrat Ungaria, că
această dezmembrare s-a pro-
dus sub presiunea factorilor in-
terni pe care evenimentele
externe  au făcut-o irezistibilă”.

Turneul revizionist al
lui Tompa Laszlo 
s-a desfăşurat din iniţiati-
va organizaţiei extremiste
,,Mişcarea Tinerilor din cele 64
de Comitate”(cu referire la or-
ganizarea administrativă a Un-
gariei Mari). Este aceeaşi
organizaţie care, în 2010,  la 11
septembrie, cu ocazia împlinirii
a 70 de ani de la intrarea tru-
pelor horthyste în Ardealul de
nord, a pus la cale o mani-
festare iredentistă cu ocazia
căreia un husar pe un cal alb,
asemănător celui încălecat de
Horthy în 1940, şi-a făcut in-
trarea în Miercurea Ciuc.  

●
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Cezar A. Mihalache

SSă fim serioşi! Cei 400
de milioane lei vechi datoraţi
statului de S.C. Editura Româ-
nia Mare nu reprezintă nici
măcar banii pentru scobiturile
„fără număr” ale maneliştilor,
nici banii de cină ai marilor da-
tornici ai României. Nici pentru
bugetul de stat această datorie
nu valorează mai mult de o
caramea. Una de care, oricât
ai trage, tot nu vei reuşi să
peticeşti găurile prin care se
scurg banii din visteria statului
întru’ îndestularea guvernului.

Căci asta au devenit
bugetele statului, nu o resursă
pentru acoperirea nevoilor
societăţii şi a membrilor ei,
şomeri, pensionari ori asistaţi
sociali, ci miezul cozona-
cului de care se foloseşte
aparatul politic guvernamen-
tal pentru a funcţiona.

Aici este vorba de cu
totul şi cu totul altceva. Pentru
că nu banii datoraţi sunt cu
adevărat grija statului pus
slugă la partidul portocaliu, ci
brand-ul „România Mare”. Şi
nu trebuie sa uităm de mai
vechea ordonanţă de urgenţă
prin care cabinetul Năstase
punea oprelişte promovării
identităţii naţionale a firmelor. 

A acelor firme care, în
numele mandriei şi a demnităţii
naţionale (de ce nu, chiar a
unui orgoliu benefic) le-a 
fost refuzat dintr-o dată dreptul
de a-şi afişa apartenenţa la
identitatea naţională prin in-
cluderea în denumire a unor
termeni care rodeau de grijă
acel guvern. De la „România”
şi „român”, la „naţiune” 

ori „naţional”. În acel moment,
abuziv, cabinetul Năstase a
decis ca aceste denumiri să nu
mai fie acordate decât cu apro-
barea specială a Guvernului. 

Lucru care s-a promo-
vat de la un guvern la altul, in-
diferent de culoarea politică,
astăzi asistând doar la accen-
tuarea intenţiei de sfărtecare a
identităţii naţionale. Iar într-o
pornire punitivă scelerată,
folosindu-se inclusiv de instru-
mentul şantajului fiscal, guver-
nul Boc se luptă acum cu
firmele care au apucat să-şi

treacă aceste elemente de
identitate în numele lor.

Editura România Mare
se constituie într-un brand
vechi de 20 de ani. Un nume
care valorează cu mult peste
cele 400 de milioane lei vechi,
datoria la bugetul de stat
reclamată de Fisc. O valoare
în faţa căreia frunza palidă a
Elenei Udrea ar trebui să se
zbârcească de ruşine.

De aceea, nici un efort
nu este prea mare când vine
vorba de salvarea unui aseme-
nea simbol. Şi ar trebui făcut
orice pentru a se achita dato-
ria reclamată de statul porto-
caliu. Pentru a nu pierde un
simbol, pentru a nu da puterii
ocazia de a rispi o identitate
care îi stă în gât, pentru a 
nu permite fiscului să arunce
editura în insolvenţă 

astfel încât să ajungă adminis-
tratori ai acestui brand person-
aje apropiate puterii. Sau, mai 
rău, pentru a şterge definitiv
acest nume. Suntem martori ai
unei agresiunii teribile duse îm-
potriva a tot ceea ce
simbolizează fiinţa română,
fiind evident că se urmăreşte,
punctual, decimarea identităţii
naţionale, acum şi prin mi-
jloacele aservite ale fiscului. 

Dovadă şi faptul că,
deşi guvernul se laudă că va
oferi firmelor datornice posibil-
itatea de a-şi reeşalona
dobânzile la datorii dacă
plătesc sumele restante până
la sfârşitul anului, în cazul edi-
turii România Mare nu s-a
făcut nici un fel de rabat.

Ce va urma? Probabil
noi acţiuni de intimidare fiscală
împotriva puţinelor firme, în
special din zona media şi a 
culturii, care mai poartă în 
denumirile lor embleme deran-
jante pentru puterea
antiromânească. Căci, înain-
tea instituţiilor componente,
aceste identităţi ţin laolalată
chingile unităţii statale în jurul
elementului central. Naţiunea.

Priviţi în jur şi veţi
vedea câte simboluri ale
identităţii naţionale au fost
şterse! Iar procesul este în
plină derulare. Inclusiv prin
înfiinţarea Partidului Maghiar-
ilor din Transilvania, creat 
nu pentru că UDMR nu mai
este bun ca piuliţă la timona
şantajului cotrocenist, ci pentru
că uniunea poartă în denumire
precizarea „din România”.

Dacă UDMR s-ar fi refor-
mulat ca UDMT, atunci Partidul
Popular al Maghiarilor 
din Transilvania nu şi-ar mai fi

avut  rostul                           ●

Şi ce dacă te numeşti Lăzăroiu?

Victor Nafiru

VV-aţi întrebat vreodată câtă democraţie
există în partidele de pe eşicherul românesc?
Cât de mult i se permite unui personaj, mai mult
sau mai puţin important, să vorbească în interi-
orul şi, mai ales în afara partidului? Teoretic,
fiecare e liber să spună ce gândeşte. În reali-
tate, însă, dacă spune prea multe, i se taie mac-
aroana. Pentru a ajunge indizerabil într-un
partid, nu este mare lucru. E suficient ca ziua
să te porţi ca un ministru, iar seara să faci pe
analistul politic, la televizor. Chiar dacă te
numeşti Sebastian Lăzăroiu, şi te-ai dovedit un
foarte bun sfătuitor al preşedintelui Traian
Băsescu în campanile electorale, nu eşti scutit
de mazilirea celor care conduc guvernul şi ţara.

Orice derapaj de la linia partidului se
pedepseşte aspru. Din acest punct de vedere,
nimic nu s-a schimbat faţă de acum patruzeci-
cinzeci de ani. Aceeaşi optică şi intransigenţă
când vine vorba de imaginea partidului. Politica
pumnului în gură a rămas, cu deosebire că,
„duşmanul poporului“ nu mai ajunge la tăiat de
stuf în Insula Mare a Brăilei, Sighet sau Aiud. 

Azi, el are posibilitatea să treacă la un
alt partid, chiar dacă doctrina acestuia îi este
străină. Dar o face, pentru că politica i-a intrat în
sânge. A făcut din ea o pasiune, la fel cum ar
face-o şi în cazul unei femei. Dacă ajungi să
faci din politică un scop în sine, neaparat tre-
buie să respecţi câteva reguli de aur: Să nu-ţi
contrazici şeful sub nici o formă, să nu încerci
să ai o altă opinie contradictorie, să ai răbdare
de chinez bătrân, până acesta va trece la cele
sfinte, în cazul în care te gândeşti să ajungi în
locul lui. Şi nu uita ca, din când în când, să-i
aminteşti că va avea o scamă pe umărul drept.

În politică nu rezistă oricine. Doar cei
cu stomacul tare, care sunt antrenaţi să suporte
toate jignirile şi umilinţele de care au parte. Şi
nici prea multă onoare nu există. Astăzi e 
cu unul, mâine cu altul. Acolo unde îi este 
bine, acolo se află şi el. Fără ruşine şi fără
remuşcări. Mereu cu conştiinţa curată....

●
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„Pentru noi, românii, singurul frate de nădejde a fost şi rămâne Codrul!”„Pentru noi, românii, singurul frate de nădejde a fost şi rămâne Codrul!”

- Permiteți-mă, vă rog, dom-
nule director, ca înainte de a vă supune
„tirului” obișnuit al întrebărilor despre
dumneavoastră și rolul instituției pe
care o conduceți, să vă mărturisesc
două lucruri: pentru mine și „Națiunea”
este un prilej inedit un interviu cu 
o persoană importantă din domeniul sil-
vic. Iar numai pentru mine faptul că în-
totdeauna am avut un respect 
special pentru oamenii care îngrijesc și
apără pădurile, pentru misiunea lor nu
ușoară în aceste vremuri, pentru
curaj… Este o meserie bărbătească.
Aveți uniforme superbe, intimidează
puțin… Însă descopăr cu plăcere că
sunteți un om dezinvolt, deschis, pri-
etenos. Ar trebui să vă întreb, 
de aceea,, cum ați reușit să nu 
vă lăsați înăsprit, marcat în timp 
de această misiune… Domnule 
Director, dincolo de funcţia pe care 
o ocupaţi în fruntea Direcţiei Silvi-
ce Ilfov, cum definiți relația dintre 
„arama de argint” a poeților, pădu-
rea,  și inginerul silvic?

- Vă mulțumesc și vă voi
răspunde cu adevărat deschis. În de-
cursul existenţei noastre milenare, pen-
tru noi, românii, singurul frate de
nădejde a fost codrul. Or, este evident
că, mai mult poate decât pentru oricine
altcineva, nouă silvicultorilor ne revine
responsabilitate protejării aceastei val-
ori ancestrale. Este o datorie de onoare
și avem obligația morală de a apă-
ra Pădurea pentru a lăsa la rândul 
nostru moștenire generaţiilor Codrul. 
Acel Codru aşa cum l-am cunoscut 
noi: falnic şi de neclintit în faţa 
vicisitudinilor vremurilor.

- Frumoase cuvinte: „Falnic și
de neclintit…”. Care este rolul silvicul-
turii într-o economie? Dar importanța
ecologică și impactul asupra mediului 
și a dezvoltării durabile?  

- În principal, atributul
administraţiei silvice este acela de a
asigura gestionarea durabilă a fondului
forestier. Şi asta pentru că asigurarea
unui mediu sănătos şi stabil necesită
atât menţinerea pădurilor în arealul lor
natural, cât şi extinderea suprafeţelor
acestora. Să nu uităm că este vorba 
de un fenomen complex, inclusiv
schimbările climatice putând fi atenuate
prin păstrarea suprafeţelor actuale ale
fondului forestier şi extinderea pe cât
posibil a acestuia și pe terenurile ne-
productive existente astăzi pe
suprafeţe tot mai mari. Nu trebuie să
uităm nici faptul că pădurea reprezintă
şi „castelul” apelor în natură, fapt pentru
care rolul ei devine şi mai important. În
fapt, pădurea, prin structura sa
ecosistemică, îndeplinește o serie de
roluri vitale. De la protecţia apelor şi

solului, la reglarea aspectelor de climă
și menţinerea biodiversităţii. În plus,
pădurea trebuie să răspundă şi nevoilor
de recreere a populaţiei, acțiunilor de
turism şi rolului pedagogic tot mai 
important astăzi. Rolul pădurii nu 
se opreşte însă aici! Pădurea asigură 
şi aprovizionarea cu lemn a industriei 
de profil, dar şi a populaţei, şi se 
constituie, nu în ultimul rând,  
habitatul vânatului..

- Direcţia Silvică Ilfov
administrează pădurile vestiţiilor „Codri
ai Vlăsiei”, păduri ce formează în 
mare parte şi „plămânul verde” 
al orașului Bucureşti…

- Într-adevăr, direcţia noastră
administrează ultimele fortăreţe din
vestiţii Codrii ai Vlăsiei care au în
cuprindere elemente de arboret de-
osebit de valoroase. Aceste păduri au
un rol ecologic deosebit, prin amplasa-
mentul în imediata apropiere a Capi-
talei constituindu-se atât într-un
„generator” de oxigen, cât şi într-un fil-
tru pentru noxele emanate de oraş.

- Care este structura fondului
de pădure administrat de DSI?

- Avem în administrare 19 722
hectare de teren forestier proprietate
publică a statului, din care 395 hectare
în raza Municipiului Bucureşti, iar restul
în raza judeţu-lui Ifov. Totodată, în are-
alul Bucureştiului se mai găsesc alte
237 hectare de pădure aflate în posesia
proprietarilor particulari, iar pe raza
judeţului Ilfov alte 3 241 de hectare. Din
acest ultim fond, 90 de hectare sunt
reprezentate de păduri mănăstireşti, iar
restul constituie proprietatea privată a
persoanelor fizice având dreptul de pro-
prietate reconstituit în conformitate cu
legile fondului funciar. Ca specii princi-
pale, administrăm păduri de stejar pe-
dunculat, specii tari, din care un procent
de 15 la sută este format din salcâm, 
specii moi, precum teiul, la care 
se adaugă un procent de circa unu 
la sută de răşinoase.

- Lăsând de o parte defrişările
ilegale, care sunt în general motivele
restrângerii zonelor împădurite?

- Ne aflăm în faţa unui
fenomen deosebit de complex de
aridizare. Astfel, la nivelul direcţiei
noastre, cele mai afectate de
fenomenul de aridizare şi secetă sunt 
zonele din partea de sus şi est a 
judeţului Ilfov. De asemenea, în lunca
Argeşului, amenajarea Canalului
Argeş-Dunăre, prin excavaţiile şi bal-
astierele constituite, a determinat mod-
ifcarea drastică a regimului hidric.
Vorbim de restrângerea apei freatice
care a scăzut cu 10-20 m, ceea ce de-
terminat dispariţia vegetaţiei din
vecinătatea sa. Acolo realizăm de altfel
lucrări de reconstrucţie ecologică de

osebit de dificele şi sperăm în limitarea
fenomenelor apărute. Din nefericire,
trebuie subliniat că în prezent pădurile
sunt supuse şi unei presiuni crescânde
din partea populaţiei.  Astfel, prin am-
plasamentul limitrof Capitalei, în zilele
toride de vară şi de sărbătoare, în
pădurile noastre vin zilnic un număr de
circa 6 000 de persoane. Cele mai
frecventate, inclusiv pentru petrecerea 
timpului liber de la sfârşitul săptămânii,
sunt trupurile de pădure Băneasa,
Pustnicu, Cernica, Snagov-Parc,
Râioasa, Corbeanaca. În toate aceste
zile, personalul silvic este prezent în
teren pentru a preveni tăierile ilegale 
de arbori, aprinde-rea de focuri şi arun-
carea la întâmplare a gunoaielor, dar
acţiunile de vandalizare nu pot fi întot-
deau-na oprite la timp.

- Şi totuşi, asistăm în ultima
vreme, la nivel naţional chiar, la 
o acţiune febrilă de reîmpădurire. Care
este situaţia în „arealul” direcți-
ei  pe care o conduceți?

- În condiţiile în care  ponderea
pădurilor din raza judeţului Ilfov se
situează sub media pe ţară, adică sub
27 la sută, am vizat cu prioritate
împădurirea tuturor terenurilor degra-
date care nu mai pot fi date în
producţie, dar şi reînfiinţarea 
perdelelor silvice de protecţie a câm-
purilor agricole, precum şi mărirea
suprafeţelor de vegetaţie forestieră
care să îndeplinească rolul de „plămân
verde” al Capitalei. Programul anual de
regenerare a pădurilor vizează peste
75 de hectare, din care, regenerări nat-
urale 51 hectare, iar împăduriri 24
hectare. În plus, plecând de la o reali-
tate constatată în teren, aceea că prin-
cipalul inamic al acestei peroade îl
reprezintă faptul că stejarul este în re-
gres continuu, acesta fructificând din ce
în ce mai rar şi din ce în ce mai puţin,
lucru care se reflectă negativ asupra
lucrărilor de regenerare, în pepinierele
Direcţiei Silvice Ilfov se produc anual
aproximativ 500 000 de puieţi necesari
lucrărilor de regenerare. Pe de altă 
parte, pentru crearea conştiinţei
forestiere, în special în rândul tinerei
gneraţii, derulăm periodic acţiuni 
de plantare arbori, în special primăva-
ra în cadrul „Lunii Pădurii”, iar în diferite
şcoli din Bucureşti organizăm acţiuni 
de informare şi deplasare în teren pen-
tru a sublinia rostul pădurii şi 
al protecţiei mediului.

- Sunt nenumăraţi proprietari
de păduri care se plâng, tot mai des, de
imposibilitatea de a-şi mai putea apăra
fondurile forestiere pe care 
le deţin de hoţii de lemne, de bra

conieri. Cum îi poate ajuta Direc-
ţia Silvică Ilfov pentru a trece aceste
hopuri datorate sărăciei?

- Am venit în întâmpinarea pro-
prietarilor de pădure oferindu-le servici-
ile noastre. Astfel, la cerere, putem
încheia contracte de pază, dar şi pentru
diverse servicii silvice, la preţul de 136
roni/ha/an. Trebuie însă să ne con-
tacteze, mai ales că vorbim de un  tarif
extreme de convenabil faţă de dis-
trugerile care se pot produce 
într-o pădure neprotejată şi
neadministrată în mod corespunzător.

- La dimensiunea trupurilor de
pădure aferente direcţiei pe care o
conduceţi, intuiesc că există şi un fond
de vănătoare pe măsură!

- Într-adevăr! Doar vănătoarea
reprezintă blazonul şi mândria oricărui
silvicultor, nu?! În cazul Direcţiei Silvice
Ilfov, lucrurile nu puteau sta altfel, mai
ales că avem trei fonduri de vânătoare
cu o suprafaţă totală de 19 025 hectare.
Aici îşi găsesc habitatul toate speciile
de vânat specifice zonei de câmpie
forestieră: căprior, mistreţ, iepure, fazan
şi vânatul de baltă. Pentru a menţine
efectivele la nivel optim şi a obţine
rezultatele scontate, întreprindem o
serie de acţiuni, precum asigurarea
hranei prin înfiinţarea culturilor nece-
sare pe o suprafaţă de 30 hectare
anual, combaterea dăunătorilor speci-
fici fiecărei specii şi stoparea celui mai
mare duşman al vânatului, braconajul.

- Cu promisiunea că „Națiunea”
va mediatiza ori de cate ori este nevoie
acțiunile pe care le întreprindeți pentru
protejarea „singurului frate de nădejde,
Codrul”, așa cum ați definit pădurea cu
dargoste și dăruire, chiar la începutul
dialogului nostru, vă mulțumesc 
pentru informațiile pe care le-ați 
transmis cititorilor noștri.

A consemnat 
Cezar A. Mihalache

- interviu cu ing. Dumitru Voicu, director Direcţia Silvică Ilfov -



4 Tichia de politician

CAZIER MORAL DE POLITICIAN… PENAL – serial deCAZIER MORAL DE POLITICIAN… PENAL – serial de--
spre cei mai lustrabili și mizerabili (ș)parlamentarispre cei mai lustrabili și mizerabili (ș)parlamentari

Romeo Tarhon

FIȘA PENALĂ a
(ne)inculpatului IULIAN

URBAN

CCititorii, alegătorii sau
chiar ei, actorii (!) serialului
sunt invitați să urmărească,
pentru clarificărea portretelor
personajelor pe care 
le interpretează de parcă nu 
ar fi ei înșiși, în filmele youtube
despre ei, cu dezvăluiri, 
pe care le difuzăm 
prin ”NAȚIUNEA TV”.

Pentru a lua prin sur-
prindere în jungla lor politică
greu accesibilă cât mai mulți
prădători, voi începe seria
dezvăluirilor cu șacalii, hienele
și coioții mai mici.

Iulian Urban, de profe-
sie pedelist neosecurist (voi ar-
gumenta), altminteri și el,
acolo, vicepreș (!) al Comisiei
Juridice senatoriale, face parte
din lotul avocaților diavolului
(fiecare pentru sine.. cu 
o coloratură politică 
sau alta de fațadă, de fard).  

Acest coiot nu se
jenează și abuzează prestând
avocățeala (!) imorală, 
de căpătuială,  prin trafic de
infleunță, sugând vampirește
în draci sume cu spume de 
la buget prin contracte 
smulse consiliilor de 
la diferite instituții de stat 

și regii, de la consilii județene
și locale și chiar de la cele mai
sărace primării din teritoriul
unde împărătesc peste
colegii… Băiat bun, din popor
(!), flecar și sprințar, nu știu
dacă și șprițar, Iulică este
nelispit de pe facebook 
unde prestează pentru propria
imagine mai ales prin pom-
poasa funcție în care s-a 
autoinvestit, de președinte 
al Asociației de Asitență pentru
Consumatori, șmecherie 
pe hârtie prin care vrăjește și
prostește avocățește cei abia
3.489 de ”like”-iști de pe lista-i
veche de trei ani, mințind
fraieriții și fraierimea că 
le apără interesele.

Acest coioțel (!) se
laudă pe propriul bloguț, re-
spectiv blogușor de (Anul
Nou…), cu o carieră
impresionantă de avocat și
politichian, nefiindu-i rușine să
afirme că l-a avut ”dascăl pe
celebrul avocat Costache
Câșlariu”, despre care i-am
atras atenția că îl cheamă de
fapt Costachi, nu Costache
(măi Lache!) și că omul 
cu păr grizonat încă din
tinerețe, din cauza misiunilor
de spionaj și a belelelor de
familie, a fost un ”anonim”
colonel de securist ordinar
care, rejectat fiind de sistem cu
prilejul spălării și schimbării la
față prin măgurenizare (!), s-a
apucat la o vârstă venerabilă
de avocatură, să aibă 
ce băga în gură,  peste 

pensia nesimțită. ”După ab-
solvirea Facultății de Drept au
urmat câteva încercari de a
intra în “sistem” însă modul în
care se derulau relațiile șef-an-
gajat la Parchet în anii 1996-
1997 (de parcă altădată, 
mai de demult sau acum, e al-
tfel, n.a.) m-au determinat să
abandonez această variantă. 

Am început o pre-
gatire profesionala sub îndru-
marea celebrului avocat
bucureștean Costache
Câșlariu un om care aparținea
ca structură morală perioadei
interbelice însă teleportat
parcă fară voia lui în vremurile
tulburi ale tranziției.”  flendură
steagurile acest Pristanda 
mincinos ”cu stagii 
de pregătire în Piața
Universității și martor direct 
la excursiile minerilor pentru
disciplinarea intelectualilor-
golani …”, cum însuși
debitează  în fișa p(r)ostului pe
blog. Securiștii, se știe, 
sunt securiști pe viață, iar 
ce naște din securist neose-
curist se cheamă…

”Discipolul” rural
Urban (!) a pus lăbuța  pe mai
multe contracte în colegiul il-
fovean, între care și un con-
tract de consultanță cu 
mai multe cifre și zerouri
păguboase  pentru bugetul
local, de la dom primar 
Ion Florian Dănuț  cel 
darnic la bănuț în dauna
primăriei Balotești.

Prea sfânta și firavă
naivitate...

Maria
Diana Popescu

DDacă răsfoim biografi-
ile celor de la pupitrul U. E.,
constatăm că foarte mulţi dintre
cei care se joacă azi soarta a
mii de miliarde de euro n-au
avut tangenţă în trecut nici
măcar cu o dugheană de
gogoşi. Au fost combatanţi de
stînga. Ceea ce se întîmplă în
Grecia este, pe lîngă dezastrul
produs de F.M.I., o consecinţă
a înfloririi stîngii europene. Pen-
tru că s-a jucat cu C.D.S. şi
C.D.O., America nu-şi va rupe
gîtul. Are doar o entorsă la
gleznă, dar se tîrăşte cum
poate şi exportă în continuare
inflaţia prin dolar. Cînd eram
mică auzeam tot timpul: „liber-
tate, egalitate, fraternitate” – azi
cuvinte pompoase, golite de
sens – ideologic, noţiuni de ma-
nipulare, greşit interpretate,
perturbatoare şi periculoase. 

Nu ştiam ce înseamnă
libertatea. Mă simţeam liberă,
construiam castele de nisip.
Mai tîrziu am aflat că un kil’ de
pene este egal cu un kil’ 
de cartofi şi dacă bate vîntul,
castelul de nisip se dărîmă,
penele se spulberă. 

Numai cartoful a
supravieţuit veacurilor, fiind şi
azi hrana scumpă şi de bază a
românului sărac. Am aflat că
Libertatea este azi amalgamul
devenit conceptul perfect prin
care sîntem liberi, dar cu
metodă îndrumaţi întru binele
puterii mondiale, spre în-
fruptarea fraternă din Egalitatea
haosului. Aşa ne-au făcut
străinii să înlocuim „cuvintele”
de aur ale limbii române cu al-
tele aiurea şi să ne jucăm cu
conţinutul lor cu uşurinţa con-
struirii castelelor de nisip. 

Civilizaţia se măsoară
şi în atitudine de bun simţ, dar
la capitolul educaţie şi patriot-
ism, guvernanţii noştri, spre dis-
perarea poporului, bat toată
ziua ţurca, pe banii poporului se
cred zmei. Democraţii noştri cu
blană pieptănată şi parfumată
în arome de capitalism de
junglă s-au transformat în
Ewingi, după ce înainte de lovi-
tura de stat din 1989, erau buni
de măturat străzile patriei sau
de condus navele maritime. 

Nişte jecmănitori care
au împins băncile străine spre
profit în dauna românilor. Ar tre-
bui condamnaţi pentru fali-
mentarea cu bună-ştiinţă 
a milioane de români.

De ce e îndesată
România cu credite? Din
acelaşi motiv pentru care dom-
nitorii fanarioţi au tînjit întot-
deauna după bogăţiile Ţarilor
Române. Are ce să pună pe
masă la schimb (?): aurul de la
Roşia Montană, aşa ca un
bacşiş, cantităţile de uraniu şi
wolfram din subsol, petrolul şi
gazele încă neexploatate, ex-
ceptînd economia vîndută deja,
se pare că şi pămîntul îmbibat
cu sîngele românilor. Bieţii
greci, ce să dea la schimb? În
afară de industria soarelui care
a funcţionat bine în ultimii trei

sute de ani, grecii nu au decît
pietre, capre şi nişte vapoare
strînse cum numai ei ştiu. Nu
m-ar mira dacă am găsi printre
ele şi nişte vapoare româneşti.

Şi mai au un Olymp,
dar legenda lui nu mai are
căutare. Soluţia salvării
României din ghearele Ocultei
este să îi mai dăm ceva din
averea statului, poate ne vom
sătura şi noi odată de capital-
ism şi de libertăţile de viaţă în
stil american! Necazul este că
în schimbul ideilor lor geniale,
românii urlă în deşert de ani
buni, lumea îi ascultă pe
înţelepţi şi îi urmează pe neb-
uni. Iacă, au venit nebunii şi la
noi, au transformat România în
ţara lui „yes, we can!”, pe noi în
consumatori, nu doar de 
produse burduşite cu otrăvuri,
ci şi de cutume şi clişee lingvis-
tice alterate, dăunătoare 
culturii naţionale. De parcă ar fi
prima dată în istorie cînd sîn-
tem luaţi de sclavi cu largul
concurs al autoritarilor.

Eu tot mai cred că
lumea va arunca în curînd la
coşul de gunoi al istoriei acest
ultim imperiu. Cînd Obama a
fost „ales”, am tresărit la ideea
unei alte înfăţişări a lumii. Însă
Nobel-ul acordat pentru promi-
siuni în numele păcii, pentru
aruncarea în război a
popoarelor, şi-a pierdut din nou
valoarea. Prima dată cînd i-a
fost retras lui Arafat. De atunci
începînd, acest premiu pentru
pace are culoarea sîngelui şi
mirosul de praf de puşcă. 

Să facă jocul republi-
canilor, călcînd toate promisiu-
nile, ca să fie reales? Curat
murdar să creadă că va mai fi
simpatizat, dacă pofta de
resurse va mai distruge două-
trei ţări independente. Egocen-
trismul american a aruncat
omenirea în războaie şi în miz-
erie! În loc să-şi ţină în frîu pla-
fonul de îndatorare, îl ridică,
pentru ca ei să o ducă bine în
continuare, iar noi să ne
aruncăm pe fereastră din dis-
perarea că pierdem totul. De
bunul mers al statelor lumii nu
ar trebui să se ocupe politicieni
lacomi, iresponsabili, dornici de
războaie şi avizi de putere.

Apropo de lăcomie:
români, nu mai daţi banii dege-
aba pe biletele de loterie! Lote-
ria este o altă escrocherie!
Coincidenţă sau nu, premiul cel
mare a ajuns din blidarul
tovarăşului de nebunii politico-
financiare (de pe locul 39 în Top
„Forbes 500 miliardari”, cu o
avere estimată la aproximativ
150 de milioane de euro),
taman în gura lui Falcă, finul
prezidenţial. Pînă în decembrie
1989, în fiecare săptămînă era
un cîştigător al marelui premiu.

●

Birurile românilor

Ion Măldărescu

ÎÎntre puţinele
„performanţe” cu care
românii se pot „lăuda”, este şi
realitatea supărătoare că
România continuă să ţină
capul de afiş al ţărilor din Uni-
unea Europeană în ceea ce
priveşte numărul şi nivelul tax-
elor impuse cetăţenilor, aspect
care nu crează deloc o imag-
ine pozitivă. Un raport recent
realizat de către Banca
Mondială relevă faptul că
România este lider incontesta-
bil al numărului de taxe şi im-
pozite care se plătesc în ţările
membre ale Uniunii Europene.

Ar fi cum ar fi dacă
absurdităţilor sistemului fiscal
românesc, nu i s-ar adăuga 
şi umilinţa la care cetăţenii
acestei ţări sunt supuşi 
de către propriul stat. Pentru
stupida „inventivitate” 
a jecmănitorilor contemporani
până şi fanarioţii, bine
cunoscuţi drept campioni în
domeniu, ar fi invidioşi. 

Se pare că autorităţile
guvernează după principiul „nu
avem bani la buget, mai intro-
ducem o taxă”. Iată câteva ex-
emple pe care presupun nu
prea mulţi le cunosc:

- Taxa pe apă de ploaie: pen-
tru a mai jumuli ceva din
buzunarele contribuabililor, o
găselniţă a autorităţilor de
gospodărire locale este şi taxa

pe apă de ploaie. Acestea o
justifică prin explicaţia
speculativă că apa de ploaie,
odată ajunsă pe sol, se scurge
în sistemul de canalizare,
aşadar, aceasta aparţine
locuitorilor. Taxa pe circuitul
apei în natură a fost stabilită
atât de autorităţile locale, cât 
şi de cele centrale pentru 
a aduna cât mai multi bani 
la buget. Practic, cu cât plouă
mai mult, cu atât factura 
este mai mare.
- Taxa pe apă menajeră se
plăteşte pentru apa pe care am
folosit-o, deşi este taxată 
şi apa care ne intră în locuinţă.
- Taxa de sau pentru
înfrumuseţarea localităţilor.
- Taxa radio-tv: taxă
controversată care trebuie
plătită şi de chiriaş şi de pro-
prietar, chiar dacă este acelaşi
spaţiu. Paradoxal, au existat
cazuri în care a fost impusă 
şi unor cetăţeni din locuri izo-
late care nu aveau nici radio, 
nici televizor, nici electricitate.
- Taxa pe linişte: firmele din
Constanţa şi Mamaia, plătesc
taxa de linişte, în funcţie de
suprafaţa unităţii, pentru unităţi
de agrement. La Constanţa,
cei care circulă pe drumurile
judeţene mai scot din buzunar
pentru o altă taxă.
- Taxa pe orarul de activitate:
firmele din Prahova, la Plopeni,
trebuie să achite o taxă pentru
orarul de activitate. De aseme-
nea taxa trebuie aprobată
anual, contra unei alte taxe.

- Taxa pe nuntă: există la
Braşov, unde cei care vor să
facă fotografii sau să filmeze 
o nuntă trebuie să plătească 
şi ei taxă, chiar şi biserica 
vrea bani de la profesioniştii
angajaţi de miri să imortalize-
ze fericitul eveniment.
- Taxă pentru focurile de arti-
ficii: a impus-o administraţia
locală Timişoara, preluată apoi
şi de alte mari oraşe din ţară.
- Taxa pe cal: vigilentul sistem
fiscal românesc a avut grijă de
toate aspectele. Fiecare pro-
prietar de cai plăteşte anual o
taxă de cinci lei pentru fiecare
cal deţinut în proprietate, banii
fiind viraţi în contul Autorităţii
Hipice Naţionale, despre care
nu se cunoaşte mai nimic. 

Această autoritate-
fantomă a găsit o metodă
inspirată după „taxelor de
protecţie” ale organizaţiilor
mafiote italiene. Taxa a fost in-
trodusa printr-o lege aprobată
de Parlament în 2006.
- Taxa pentru Crucea Roşie:
Fondul Crucii Roşii se
alimentează, printre altele, 
şi cu unu la sută din preţul
biletelor vândute pentru eve-
nimente culturale, de divertis-
ment şi sportive, concerte, 
festivaluri, spectacole, filme. 

Pe lângă numărul de
taxe şi impozite pe care
angajaţii le plătesc la bugetul 
de stat, la bugetele locale şi
drept contribuţii la diverse
instituţii publice, există taxe 
pe care le plătesc și firmele. 



Ghimpele Națiunii

Problema țigănească...Problema țigănească... Eco-Băsescu

Matei Mircioane

AA devenit deja un loc
comun faptul că noi românii
avem o imagine proastă în
Europa Vestică. Iar imaginea
aceasta proastă ne-am făcut-
o în ultimii 20 de ani, pe
străzile din Paris, Londra,
Roma etc. Pe acolo umblă
nişte indivizi, care vorbesc
româneşte şi cerşesc ori fură
de la cetăţeni. Din această
cauză am ajuns de râsul
francezilor care au lansat, în
bătaie de joc, „salutul româ-
nesc”, aplecat de spate şi cu
mâna întinsă pentru cerşit.
Însă, numai cineva care nu a
fost niciodată în Occident ori
are vreun interes să ascundă
adevărul poate să susţină că
acei cerşetori nu sunt ţigani. 

Sau, ca să respectăm
adevărul până la capăt, să
spunem că marea lor majori-
tate sunt ţigani. Personal, de
câte ori am fost la Paris, şi
am fost de vreo opt ori, am
fost abordat de fiecare dată
de cerşetori ţigani, care vor-
beau fie româneşte, fie

sârbeşte sau ungureşte. 
Apoi, nu trebuie să

mergem până la Paris ca să
observăm acest lucru, putem
să vedem şi ţiganii noştri
cerşind pe stradă, la Reşiţa,
la Caransebeş, la
Timişoara… Sigur, faptul că
există şi cerşetori de altă
naţie ori faptul că există şi
ţigani muncitori şi cinstiţi, nu
ne dă dreptul să-i
condamnăm, în bloc, la
grămadă. Dar, tot democraţia
ne spune că majoritatea

contează. Ori, în acest caz, e
limpede că vorbim de o ma-
joritate de etnie rromă (cum
încercăm şi nu prea reu-
şim să le spunem acum),
care terfeleşte imagi-
nea României.

Aşadar, nu cred că
este bine ca, în numele aşa
zisei corectitudini politice să
ascundem adevărul şi să nu
recunoaştem faptul că există
o problemă ţigănească în
România şi în Europa. Pro-
blema există şi noi o spunem
şoptit ori împachetată în
vorbe din care nimeni să nu
priceapă nimic. E clar, ţiganii
nu s-au adaptat, de sute de
ani, modului de viaţă occi-
dental, ei continuă să se or-
ganizeze şi să funcţioneze
după mentalităţi tribale, ceea
ce îi face diferiţi şi incomozi. 

Când spun acest
lucru aş vrea să se înţeleagă
faptul că nu doresc să incit la
ură rasială. Dimpotrivă, aş
dori ca şi ţiganii să poată trăi
mai bine, să fie respectaţi. 

Aceasta nu se poate
face cu ură şi cu violenţă. Dar
nu se poate face nici ascun-
zând adevărul. Trebuie să
recunoaştem că problema
ţigănească există. În paralel,
cu răbdare şi înţelegere, în
câteva sute de ani, poate se
rezolvă şi problema.

●

George Stanca

Ce paradox să-l vezi cumva ca primar şi
altcumva ca preşedinte Aveam pe vremea liceului o
profesoară care, de câte ori spărgeam vreun geam, ne
avertiza ironic: distracţiile se plătesc! Mi-am adus am-
inte de vorbele sale acum. Bag de seamă că
preşedintele Băsescu, văzând pericolul ce pândeşte
parcul Bordei, se dă de ceasul morţii să-l salveze. A
mirosit fiinţa politică dintr-însul că e rost de ceva halit
popularitate. Lumea protestează în număr din ce în ce
mai mare, bucureşteni, ecologişti fanatici sunt în stradă,
e bine să te faci antreprenorul unor idealuri ecologiste
în zilele astea de iulie, e rost de ceva avere electorală.
Ceea ce mulţi tovarăşi de baricadă cu eco-preşedintele
uită de faptul că la această “distracţie” s-a ajuns graţie
fostului primar al Capitalei. Traian Băsescu. Sub man-
datul său s-a produs cedarea celor 3,3 ha, probabil din
grabă, neglijenţă, neatenţie. Din distracţie.

Mai mult, acum, preşedintele îl năpăstuieşte pe
primarul Videanu. Poate că îl va năpăstui şi atunci când
ecologiştii şi bucureştenii se vor sesiza (din păcate,
mult prea târziu, post factum) de cine şi de cum au fost
făcute supermagazinele alea din pădurea Băneasa, de
câţi copaci au fost sacrificaţi şi ce mare necesitate
aveau bucureştenii de încă un “building de office-uri” şi
musai de supermarket în zona de nord. Vai, cum le
ardea lor buza, cetăţenilor excitaţi! Parcă văd o hârtie
semnată “un grup de bucureşteni”, cerând cu ardoare
office-uri şi mai ales încă un supermarket în Băneasa.
Sper ca şi acest caz să fie adus în discuţie.

O altă “distracţie” a fostului ministru al transpor-
turilor, Băsescu, pentru care trebuie acum să plătească
preşedintele, este tot de natură ecologistă: Cazul DN
66A alias “drumul lui Băsescu” dintre Băile Herculane şi
Câmpul lui Neag. Periclitând integralitatea parcului
Retezat (ait, alt parc!), drumul cu pricina a fost aprobat
tot de ministrul Băsescu. Cel care acum s-a alăturat
ecologiştilor din toată ţara. Ce paradox, ce ciudăţenie
să vezi cumva ca primar sau ministru şi altcumva ca
preşedinte! Ceea ce încurcă e doar faptul că toţi trei
poartă un nume: Traian Băsescu. Care ca preşedinte a
devenit mai drept. Or, vizează un spor de popularitate
despre care Pamfil Şeicaru, referindu-se la generalul
Averescu, scria: “Nimic mai instabil decât popularitatea,
produs al exaltării imaginaţiei maselor, dacă un iureş de
popularitate poate impune un om, o grupare politică,
când vine refluxul se menţine numai cine reprezintă o
idee.” Așteptăm cu interes ideile băsesciene. 

Cele noi, Domnule Președinte…
.

●

Retina cu spini

de 
Constantin Ciosu

Nu este nici o dramă că nu am intrat în Schengen. Poate e mai bine!

Ionuț Țene

AAtâta tărăboi s-a făcut
în presă pe motivul respingerii
României de către Olanda şi
Finlanda de a intra ţara noastră
în Schengen. Sigur din punct de
vedere diplomatic e o înfrângere
pentru MAE şi mai ales pentru
şeful statului Traian Băsescu,
care au dorit cu ardoare să ne
integrăm în Schengen. Nu ni s-a
lăsat şansa măcar să intrăm în
două trepte: pe mare şi aer, ca
apoi pe uscat. Pur şi simplu
România a fost respinsă sine die
din clubul liberei circulaţiei din
UE. Sigur din punct de vedere
diplomatic, politic şi al ţâfnoşiei
demnităţii politice dâmboviţene
este un eşec dureros. România
prin corupţia de la vămi, prin în-
curajarea ţigănizării societăţii şi
a cleptomaniei financiare la cel
mai înalt nivel nici nu merita să
intre în spaţiul Schengen.
România are cele mai perme-
abile graniţe din Europa. La noi
cu 10 euro daţi la poliţistul de
frontieră intri cu un TIR de can-
abis sau ţigări, fără probleme. 

Stau dovadă averile
ultra-fabuloase ale vameşilor.
Sigur că ţările occidentale
preferă să-şi protejeze confortul
propriu de cerşetoria ţigănească
din România şi Bulgaria, resp-
ingând libera circulaţie. Deşi din
acest punct de vedere, ţiganii şi
când graniţele erau închise şi se
mergea cu viză la Paris sau
Berlin, ei treceau fraudulos fron-
tiera fără să-i oprească nimeni. 

Tot bietul român era
umilit pe la vămi. Dacă crede
olandezul că blocând intrarea
Românei în Schengen scapă de
ţigani se înşeală amarnic. Ăştia
vor trece târâş graniţa şi tot o să

stea cu mucii la nas şi mâna
întinsă pe arterele comerciale
din Amsterdam. Interesant a fost
de urmărit “războiul lalelelor” îm-
potriva Olandei deschis de
preşedintele nostru jucător. 

Acesta i-a ars la
buzunare pe angrosiştii olandezi
şi a dovedit că România este o
piaţă economică de import a flo-
rilor deloc neglijabilă. La noi,
miresele vor să aibă cele 
mai multe şi frumoase flori 
din Europa, la nuntă.

Respngerea aderării
României la Schengen are şi o
parte pozitivă care a fost
reliefată azi printr-un comunicat
de presă de către av. Tudor
Ionescu, liderul Noii Drepte. El
argumentează credibil şi corect
părţile negative ale integrării în
Schengen. Noua Dreaptă
consideră că efectele unei evet-
uale aderări a României la
spatiul Schengen, în speță
abolirea frontierei cu Ungaria și
securizarea “frontierei externe a
Uniunii Europene” cu Republica
Moldova, Ucraina și Serbia,
unde trăiesc peste patru mi-
lioane de români basarabeni,
bucovineni și timoceni, con-
travine flagrant intereselor
strategice ale Națiunii Române.

În fapt, eventuala ader-
are a României la spaţiul Schen-
gen ar institui o nouă „cortină de
fier” pe Prut și ar avantaja 
doar Ungaria care sprijină ferm
și necondiționat aderarea
României la spaţiul Schengen
tocmai pentru că acest lucru ar
conduce la libera circulație a
celor 12 milioane de maghiari
din Ungaria, România și Slova-
cia și ar fi un pas important catre
”unificarea națiunii maghiare din
Bazinul Carpatic”, obiectiv de-
clarat al actualei guvernări de la

Budapesta. Tudor Ionescu am-
inteste faptul că Marea Britanie
și Irlanda, țări membre ale Uniu-
nii Europene, au optat să nu im-
plementeze acordul Schengen
pe teritoriul lor, tocmai pentru a
nu-și prejudicia Interesul
Național. Iar Danemarca,
membră a spatiului Schengen, a
reintrodus controalele la fron-
tierele sale. Actuala conducere a
României pare însă hipnotizată
și deloc deranjată de faptul că
peste 10 milioane de unguri vor
putea intra în România fără
pașaport, în timp ce românii din
Basarabia vor fi supravegheați
de peste 150 de camere cu
vedere termică ce permit
scrutarea celei mai mici mişcări,
inclusiv pe timpul nopţii, instalate
de-a lungul Prutului! Obiectivul
nr. 1 al politicii externe a
României ar trebui să fie unirea
cu Republica Moldova și nu
aderarea la un acord care
sacrifică milioane de români
basarabeni, bucovineni și timo-
ceni, separați până mai ieri de
Patria-Mamă prin grija Uniunii
Sovietice, iar astăzi prin bunul
plac al Uniunii Europene. 

Este o poziţie care ne
îndeamnă să ne întoarcem spre
noi înşine, spre rezolvarea pro-
blemelor noastre de a ne regen-
era politic, economic şi, mai
ales, moral şi abia atunci putem
ieşi întăriţi în faţă cu fruntea sus
să ne luăm de la Europa drep-
turile care ni se cuvin, nu să 
le cerşim ca până acum, cu
această clasă politică
dâmboviţeană slugă la străini şi
coruptă până în măduva
oaselor. Atunci Schengen va
intra în România nu România în
Schengen.

●


