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„Poporul nu cere altceva decât

numai o dreptate.”
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CChiar dacă nu a reuşit
să sfarâme unitatea internă a
PNL-ului, aceasta refuzând să
capoteze într-o reacţie de
auto-descompunere politică
pe seama neinspiratului
„parteneriat” cu o formaţiune
total antagonică doctrinar 
şi moral, recte PSD, şi nici nu
a putut corupe partidul
structură cu stuctură (acesta
nerăspunzând nici măcar la
nivelul eşaloanelor inferioare,
predictibil a fi mai aplecate
spre trădare din cauza
frustărilor date de poziţii-
le submanageriale), Traian
Băsescu forţează totuşi
disoluţia filonului liberal printr-
o metodă nu neapărat
remarcabilă, dar practică. 

Un mecanism simplu,
în care locul esenţial l-a ocu-
pat identificarea unuia dintre
liderii formaţiunii şi numirea
acestuia într-o poziţie care
implică autosuspendarea din
partid. În acest fel,
formaţiunea vizată pierde un
personaj important, echilibrul
parlamentar ajungând la un
nivel şi mai firav.

Şi totuşi, jocurile nu s-
ar putea închide într-un cerc
perfect dacă nu ar contribui şi
partea „vătămată”, prin
reacţiile primare date de spec-
ularea orgoliilor preşedintelui
de formaţiune.

Desigur, era nevoie
de un personaj important din
PNL pentru a fi momit în
această mişcare. Şi am putea
crede că Antonescu s-a pripit
când a anunţat excluderea
„trădătorului” septuagenar
(autosuspendat) din partid.

Ar fi cel mai conven-
abil raţionament. Dar numai
pentru propriul electorat.

În realitate, nu este
decât un alt joc la cacealma,
Crin Antonescu intuind cel
puţin direcţia „strategului” de
la Cotroceni, „pe surse”,
informaţia unei posibile numiri
a lui Teodor Meleşcanu în
fruntea SIE circulând de
câteva zile.

Or, şi dacă ar fi privit
varianta doar de la nivelul
unei burse a zvonurilor, un
lider de partid nu ar fi rămas
indiferent. Ar fi avut cel puţin o
discuţie în interiorul partidului,
Crin Antonescu având timp 
să separe apele politice de in-
teresele de afirmare
„gerontofilă” ale lui T.
Meleşcanu. Cu mult înainte ca
varianta aruncată pe bursa
zvonurilor să fie înscrisă pe

linia cuvântărilor oficiale de la
Cotroceni.

În plus, pentru oricare
membru al formaţiunii liberale,
o asemenea „racolare” ar fi
fost de aşteptat în condiţiile în
care predecesorii de la „ser-
vicii”, Ungureanu şi Săftoiu,
au fost racolaţi tot din rândul
liberalilor. Era evident că la
nivelul înţelegerilor transpar-
tinice postul recent eliberat de
la SIE urma să revină tot
zonei de influenţă liberală,
uimirea lui Crin Antonescu ne-
fiind credibilă.

Pe de altă parte,
oricât de iritat s-a arătat
preşedintele liberalilor de nu-
mirea Cotrocenilor, aducerea
fostului liberal la SIE a căzut
bine şi formaţiunii sale, fiind o
soluţie de a scăpa de una din-
tre verigile slabe ale unei
moşteniri oricând lustrabile
(cel puţin la nivel de
reproşuri). În fond, să nu
uităm amprenta lăsată asupra
liberalilor de deconspirarea
doamnei Muscă.

Acum însă, însăşi de-
conspirarea a fost surclasată
de jocurile politice, iar veriga
oricând posibil a crea o
slăbiciune a fost repoziţionată.

Problema este alta.
Nu la noi, ci dincolo de
graniţă. Căci, oare cum ne va
privi Europa după ce o verigă
a trecutului în rentă viager-
politică a fost adusă chiar în
fruntea unui serviciu secret? 

Deja desconsiderarea
trebuie să fi fost uriaşă din
clipa în care românii au pus în
fruntea ţării tot un fost comu-
nist, opțiune urmată de
„alegerea” fetei cei mici a
acestuia, în numele numelui şi
renumelui tatălui, în Parla-
mentul Europei. Să mai
adăugăm ajungerea în PE şi
a unui fost purtător de os-
anale al vechiului sistem,
recondiţionat într-un admirator
sincer al lui „Traian cel Mare”,
apoi desemnarea unui fost ac-
tivist, fie şi provenit din aripa
tânără, UTC, în fruntea exec-
utivului. Pus acolo chiar de 
cel ce le promise românilor că
va veghea ca ţara să nu 
mai aleagă între foşti
nomenclaturişti.

A ales el însă pentru
popor, accentuând acum
starea de dizgraţie prin în-
locuirea fostului tovarăş Emil
Boc cu fostul tovarăş Mihai
Răzvan Ungureanu. O rotiţă
paralelă de la nivelul cadrelor
tinere de acum 22 de ani care
se angajau pentru continui-
tatea partidului unic. Nu 
au reuşit să asigure continui-
tate partidului, dar au adus 

în prezent mentalităţile
nomenclaturiştilor de atunci,
după Emil Boc, şi premierul
Ungureanu găsindu-şi plăceri
tainice în spectacolul
linguşelii. Nu a avut, ce-i
drept, parte de scrierea nu-
melui celui mai iubit fiu pe
dealurile lui Flutur, poate şi din
cauza sezonului rece, dar s-a
pretat la lucruri care, pentru
un om de vârsta lui, nu pot fi
încadrate la atavisme com-
portamentale datorate vechiu-
lui regim.

Iar Traian Băsescu îşi
continuă batjocura la adresa
fiecăruia dintre noi cu aceaşi
plăcere sadică, numirea la
SIE a lui Teodor Meleşacanu
fiind impusă plenului Parla-
mentului aproape în acelaşi
ceas al adoptării batjocoritei
Legi a lustraţiei. Şi îşi bate joc
de noi prin faptul că, deşi
mutilată, prin prevederea
aplicării lustraţiei doar în cazul
personajelor din funcţiile nu-
mite, nu a acelora care au
ajuns într-o demnitate în urma
alegerii lor de către mase, iar
legea nu i-ar fi permis lui
Meleşcanu să ajungă în frun-
tea SIE, acest lucru s-a în-
tâmplat fără nici o jenă. Chiar
dacă a fost o numire pe
funcţie (adică lustrabilă), votul
de faţadă în plenul parlamen-
tului nefiind, juridic, expri-
marea deciziei maselor.

Nimic nou, însă…
Traian Băsescu abia ce ne-a
amăgit cu intenţia sa sinceră
de aşeza în urma lui o
garnitură tânără, dar, pe lângă
vagoanele proaspete ale ex-
ecutivului, a lăsat şi o staţie a
trecutului în apropierea gării
Cotroceni. În acet fel, tinerele
vagonete ale expresului fără
cap de linie a executivului vor
face de acum înainte oficial
naveta între Cotroceni şi
staţia „apolitică” a SIE

P.S.

Numirea lui Teodor
Meleşcanu la SIE ar fi trebuit să
fie un semnal pentru
preşedintele PNL că ar putea
urma o racolare a personajelor
cheie din PNL. Şi nu numai. O
numire a celor convenabili
Cotrocenilor în posturi care
implică autosuspendarea din
partid, asigurându-se şi pe
această cale „resorbirea”
oricărui personaj periculos pen-
tru jocul electoral al lui Traian
Băsescu. O metodă limitată, e
adevărat, de numărul funcţiilor
care implică autosupendarea
politică, dar eficientă pentru
şansa de a elimina anumite
personaje din substanţa unui

partid.                                    ●

Complexul delatorului la româniiComplexul delatorului la românii

de afarăde afară

Iulian Chivu

ÎÎn revista Destine Li-
terare (ianuarie-februarie
2012), editată de Asociația
Canadiană a Scriitorilor
Români, Monica-Ligia Cor-
leanca (SUA) semnează arti-
colul Cine și de ce nu-i iubește
pe români. Articolul se consti-
tuie într-o reacție firească a
omului care poate să se
regândească pe sine și să se
reconstruiască într-o altă lume
spre deosebire de conaționalii
săi care nu reușesc să se de-

baraseze de unele metehne
mioritice, așa încât lasă în
relațiile cu localnicii o imagine
stranie, confuză, suspicioasă. 

Și, dincolo de Ocean,
nu este vorba despre țiganul
din România, ci despre int-
electuali, profesioniști remar-
cabili care poartă cu ei unele
tare comportamentale, unele
frustrări și spaime care îi
identifică și îi țin într-un statut
de neîncredere al emigrantului
nu neapărat din Est, nu
neapărat din Balcani, nu vic-
timizat de un comunism bar-
bar, ci un statut al românului
neserios și imprevizibil. Sem-
natara articolului, un specialist
în energia nucleară, dar și un
om de cultură evidentă, simte
acest gust amar când profe-
sorul Alvarez, de la Universi-
tatea din Yale, care altfel o
aprecia în chip special,
descoperă că este din Româ-
nia și o avertizează să nu mai
spună niciodată acest lucru.
Numai că românca Monica-
Ligia Corleanca, naturalizată
americancă, nu ține seama de
asta și cu toate că observase
răceala ulterioară a lui Alvarez,
i-o va recunoaște și directoru-
lui tehnic John Bradbume, de
la Compania Westinghouse,
unde lucra, și are aceeași
surpriză. John Bradbume a lu-
crat un timp la Cernavodă și îi
cunoscuse pe români la ei
acasa. Dacă pe profesorul Al-
varez cercul de români (in-
gineri, avocați, doctori) pe care
trebuia să-i observe, la suges-
tia Poliției Federale din Califor-
nia, îl surprinde prin complexul
frustrant al delațiunii probat de
aceștia, pe John Bradbume l-a
încântat România, nu însă și
românii. E adevărat că în anii
când Alvarez confirma Poliției
Federale că nu se înșală con-
siderându-i pe români delatori

(1972-1983), aceștia aveau
totuși motive să se teamă;
securiștii trimiși din țară aveau
misiunea să destructureze
asociațiile de români și
semănau suspiciune între
aceștia. Numai că aceeași
situația am întâlnit-o și noi în
Italia, în Spania, în Anglia și
chiar în țările nordice. Com-
plexul delatorului încă produce
și astăzi frustrări care nu-i lasă
să se adune nici la biserică;
preotul cel mai adesea este
văzut ca trimis al securității. Și
cu toate că nu-i mai crede ni-
meni, românii din afară
continuă să se suspecteze și
asătzi unii pe alții și sunt gata
să-și vândă aproapele fie și
pentru o iluzie. „Noi ne lăudăm
cu trecutul nostru și cu oamenii
de valore care au dat faimă
țării cândva, dar străinii nu ne
cunosc istoria, nici nu-i
interesează acest lucru; ei ne
judecă după cum ne
comportăm acum, după
prezent, iar acest prezent nu
ne pune deloc în cea mai
favorabilă lumină” – notează
Monica-Ligia Corleanca.
Prezența noastră și prezentul
nostru pe aiurea nu fac o
imagine optimistă, iar în afara
câtorva calități (capacitatea de
selecție, urmărirea cu asidui-
tate a unui ideal, rezistența la
privațiuni, sensibilitate și alte
câteva licăriri) nimic nu ne
recomandă pentru că lipsa
noastră de solidaritate, lipsa
de demnitate națională
cântăresc mai greu.

De aceea, pare un
efort zadarnic până și
strădania de a-i invita pe amer-
icani, pe englezi, pe olandezi
în Maramureș, în Tara Moților,
în Deltă sau în Bucovina
fiindcă ei tot nu vor putea să
înțeleagă decât așa cum tre-
buie câinele slobod și porcul
legat la fereastra vecinului,
lipsa de cultură ecologică,
concomitența smereniei de la
biserică cu trivialismele de la
cârciuma de peste drum, gar-
dul dintre proprietăți, opulența
de la stradă și toaleta din fun-
dul grădinii, cazanul de țuică și
cauzalitatea cozilor de la far-
macii, asocierea spiritului de
rebeliune cu incultura politică,
înjurătura și iertarea, generoz-
itatea și zgârcenia, luxul și
lenea.

Or, dacă totuși nu
ducem cu noi în afară toate
acestea în fapt, în spirit cu
siguranță le păstrăm cu o
siduitate demnă de o cauză
mai bună și de aceea românii
se evită în afară convinși că nu
pot aștepta încredere cât timp
suspiciunile nu pot fi depășite
nici măcar atunci când nu aduc

atingere intereselor personale.

●
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Patriotism sau trădare?Patriotism sau trădare?

Ion Nălbitoru

UUnii, în mod eronat,
văd în patriotism un act docil
de supunere necondiţionată
faţă de aleşii ţării. O parte din
români sunt creduli în faţa
oricărui pezevenghi care vine
la conducerea statului şi/sau a
guvernului. Oare românul are
datoria „sacră” să îndure, ca
animalul pus în jug, fără co-
mentariu, fără ripostă, să exe-
cute orbeşte, directivele
demagogilor ipocriţi, să sufere
cu spirit „patriotic” şi „sacrificii”,
pentru ca naţia română să
dispară în câteva decenii?
Totul este subordonat numai şi
numai interesului pentru in-
staurarea supremaţiei unor
corporaţii ocultemultinaţionale,
în slujba cărora s-au înregi-
mentat profitorii fără scrupule
autohtoni, aşa numita elită a
celor îmbogăţiţi peste noapte
prin fraude, jaf şi trădarea in-
teresului naţional. Sunt „unii”
care afirmă cu mâna pe inimă
că sunt patrioţi şi îşi iubesc
conducătorii indiferent cum
sunt ei, buni sau răi!  

Să înţeleg că dânşii
pun, mai presus de ţară şi
cetăţeanul român, un grup
politic care nu slujeşte
naţiunea, care s-a cocoţat în
fruntea statului doar pentru in-
terese personale? Aceşti
creduli confundă afacerile
frauduloase ale politicienilor
cu economia României. 

A fi cu adevărat pa-
triot, înseamnă a-ţi iubi patria
şi poporul, nu trădătorii de
neam căţăraţi vremelnic la
cârma ţării! Nu poţi fi fidel
celor care încalcă cu bună
ştiinţa Constituţia şi se joacă
„de-a va-ţi ascunselea” cu
legile şi ordonanţele de
urgenţă. Nu poţi fi în acelaşi
timp supus şi lui Dumnezeu, şi
diavolului. Nu poţi şi patriot şi
trădător. Ni se astupă gura cu
sloganuri stereotipe: „vechiul
guvern”, „regimul de tristă am-
intire”, „moştenire odioasă”…  

Ce vă deranjează
domnilor profitori de-l denigraţi
pe fostul dictator? Că nu v-a
lăsat mai mulţi bani în vistieria
ţării ca să vă desfătaţi în huzur
şi destrăbălare? Ce-aţi făcut
cu miliardele lăsate moştenire
de „odiosul” şi „regimul de
tristă amintire”? Nu cumva
acei bani se regăsesc în
palatele voastre luxoase cu
piscine şi maşini ultramod-
erne?

Să fim chiar atât de
laşi?  Să-i iubim şi pe cei care
ne-au trădat şi „vândut”
Basarabia, nordul Bucovinei,
Nordul Maramureşul, Cadri-
laterul şi Banatul de peste
Dunăre şi care nu s-au opus
unor tratate mişele fără să
opună o minimă rezistenţă? 

Prea-mărim un fost
monarh, care a trădat ţara
pentru două avioane şi pentru
tinicheaua „Victoriei”, care a
abdicat contra unei rente ne-
gociate cu Stalin şi cu guver-
nul pro-sovietic instalat cu
forţa în România (pe care

Ceauşescu a întrerupt-o în
anii ’70), care l-a asasinat  pe
marele patriot Antonescu în
urma unui proces criminal. Să
le fim recunoscători celor care
au acordat privilegii, nu drep-
turi ungurilor din ţară doar
pentru a linge ciolanul
guvernării? Să-i elogiem pe
cei care, împreună cu
reprezentanţii foştilor şi ai ac-
tualului şef de stat au
„volatilizat” datoriile ţărilor care
trebuiau să ne ramburseze
miliarde de dolari rămase 
de pe timpul celui ucis
mişeleşte în Sfânta Zi de 
Naşterea Domnului? 

El a dorit suverani-
tatea economică şi financiară
a României, demnitate şi
concurenţa F.M.I. şi B.M. prin
crearea unei bănci cu dobânzi
mici pentru lumea 
a treia. Fiindcă intenţiona să
înfiinţeze o Bancă Africană,
Gaddafi al Libiei a avut
aceeaşi soartă ca Ceauşescu.

Să-i stimăm pe cei
care au făcut contracte
frauduloase, pe cei care ne
vând aurul, pădurile, gazele şi
ne-au distrus ţara? Asta
înseamnă PATRIOTISM? Să
nu ne jucăm de-a „Baba
oarba” sau de-a Baba Cloanţa
şi patriotismul! 

Toţi cei care au distrus
economia românească după
zăpăceala din decembrie
1989, trebuie să plătească
după faptele comise. De ce n-
au luat exemplul Chinei?
Acest stat comunist a trecut
treptat la economia de piaţă
fără să distrugă realizările
economiei comuniste, din
contră, au dat drumul la export
cu tot ce aveau; rezultatul:
China este astăzi jandarmul
economico-financiar al lumii!
Chinezii deţin supremaţia!
Fără agresiunea belicoasă,
specifică americanilor au aca-
parat planeta! Aşa trebuia să
procedeze şi „băieţii deştepţi”
din România încă de la în-
ceput! Să nu fi distrus sistemul
de irigaţii, ci să-l fi finalizat.
Noi, pe timpul „odiosului”,
stăteam la masa negocierilor
pentru preţul grâului. Eram
grânarul Europei, iar acum am
ajuns oaia neagră a continen-
tului. Aveam păduri şi eram
printre primii în lume la expor-
tul mobilei de calitate. Avem
aur, aveam fier vechi din care
se puteau, se pot face oţeluri
speciale, aveam specialişti
care n-au avut loc în ţară din
pricina unor criminali.  În loc
să creeze locuri de muncă în
ţară, pentru creşterea
economică şi ridicarea nivelu-
lui de trai al cetăţeanului,
„aleşii neamului” sunt
preocupaţi de afaceri necurate
şi spălări de bani, iar românii
lucrează în străinătate con-
tribuind la salvarea economiei
altor state. 

Avem un tineret in-
teligent care n-are unde să
profeseze, fiindcă n-are loc de
„nepotism”, începând de la
miniştri, secretari de stat,
prefecţi şi directori incapabili,
puşi în fotolii confortabile doar

pe considerente politice. Ni-
meni nu se întreabă de ce cei
mai vestiţi hakeri din lume
sunt din rândul românilor?
Pentru că sunt inteligenţi!
Inteligenţa lor trebuie folosită
constructiv  în interesul ţării.
Statul nu-i susţine să-şi valori-
fice valenţele pe treptele su-
perioare ale scării valorice. Nu
are nevoie de asemenea tineri
care să ne salveze neamul, ci
de  trădători, de vânzători de
ţară.

Să nu mai fluturăm
steagul capitalismului, demo-
lator, imperialist. Se
condamnă comunismul pentru
atrocităţile sale, dar se ascund
crimele capitaliste! Aţi uitat de
colonialism, neocolonialism,
imperialism, agresiunile
sângeroase asupra unor
state, vinovate doar că sub-
solul lor deţinea şi deţine im-
portante resurse naturale sau
constituie puncte strategice în
eventualitatea unor agresiuni
armate? Oare cine a
declanşat cele două
conflagraţii mondiale? Unde

se manifestă extremiştii în
deplinătatea lor? Unde sunt
clanurile mafiote, atacuri ar-
mate în plină stradă,
camorezii? Toate acestea le
întâlniţi într-o societate
cuprinsă de crime, violuri, ja-
furi, unde siguranţa zilei şi a
vieţii fiecăruia depinde de haz-
ard. Unde te poţi trezi la un se-
mafor, în parc, la restaurant,
bancă, cec sau la uşa casei cu
pistolul la tâmplă. Iată as-
pectele „avantajoase” ale
societăţii capitaliste! De ce
astfel de fapte nu sunt re-
cunoscute? De ce nu este in-
format poporul pe 
ce cărare întortocheată ne-am
rătăcit, cu buna ştiinţă a
aleşilor care intenţionat
creează anarhie ca să nu
poată fi traşi la răspundere.
Cui aparţin dezastrele celor
mai înfricoşătoare bombe nu-
cleare? Comunismului sau
capitalismului? Fiecare este
cu C.V. său, care mai de care
mai stufos! Cele două
societăţi sunt parcă la
concurenţă pentru distrugerea
fiinţei umane. Probabil în con-
junctura actuală, eveni-
mentele sunt mult mai
complexe, urmărindu-se deci-
marea populaţiilor defa-
vorizate ale planetei, prin
înfometare şi/sau otrăvire
lentă cu alimente cancerigene

ca urmare a E-urilor foarte
periculoase, a substanţelor in-
jectate în fructe, legume,
mezeluri, precum şi a
„îmbolnăvirii” recoltelor cu er-
bicide, insecticide… 

Există o întreagă in-
dustrie mondială de produs
bani, pe de o parte, şi de dis-
trugere în masă, pe de altă
parte. Probabil au făcut vreun
contract avantajos cu doamna
Moarte! Oare ce comision or fi
primit? Războiul modern nu se
mai face cu arma în mână, ci
economic, financiar şi,
surprinzător, virtual. America
face un joc dublu, livrează
arme unor state prin inter-
mediul altora, iar pe de altă
parte le testează pe cele mod-
erne împotriva aceloraşi state,
pentru a nu bloca producţia de
armament, căci astfel ar fali-
menta!

În întreaga lume sis-
temul capitalist este în
prăbuşire şi face, treptat, loc
altei orânduiri. Faptele con-
crete o dovedesc. Odată cu
prăbuşirea tratatului de la

Varşovia blocul N.A.T.O. şi-a
cam făcut de cap. Dar pentru
a exista un echilibru apare
alianţa asiatică… 

Destrămarea imperiu-
lui sovietic a atras după sine
întemeierea Uniunii Europene,
chiar dacă bazele acesteia
fuseseră puse de decenii. Se
presupune că este tot mâna
americanilor, dar este firesc să
existe o nouă  federaţie pentru
ca jandarmul lumii să aibă 
ori un partener, ori un rival. 

Dar spre nenorocirea
lui, în ultimele două decenii,
supremaţia i-a fost furată de
China! După dispariţia
societăţii comuniste, iminent
va dispare şi cea capitalistă,
fiindcă nu mai are rivală, nu
mai are cu cine concura, este
depăşită şi astfel va apare o
nouă eră. Probabil prezicerile
prorocilor la asta se referă.
Apocalipsa sau sfârşitul lumii
înseamnă, de fapt, nu
dispariţia omului de pe
planetă, ci un nou început al
omenirii, o renaştere a cenuşii
stelare din care suntem
plămădiţi.

Sub egida intereselor
naţionale, aleşii din ultimii 22
de ani şi-au urmărit, de fapt,
interesul personal, producând
unul dintre cele mai mari
dezastre economice, ecolog-
ice, teritoriale şi financiare din

istoria României. De după aşa
zisa revoluţie, unii au vândut
subsolul, alţii solul ţării, iar ac-
tualii, viitorul urmaşilor noştri
prin îndatorări catastrofale la
băncile mondiale, bineînţeles
în interesul propriilor afaceri
prin licitaţii frauduloase şi cu
sprijinul politicienilor. Unii din
ei şi-au însuşit chiar şi ram-
bursarea datoriilor ţărilor
străine faţă de statul român. 

Aşa se manifestă „pa-
triotul” modern, în faţă pop-
ulist, în spate trădător! Se
vorbeşte de sacrificii, dar
acestea se repercutează doar
pe spatele cetăţeanului,
aducându-se grave prejudicii
ţării, suveranităţii şi
independenţei teritoriale (sunt
destule terenuri vândute
străinilor, iar altele urmează),
economice, financiare şi chiar
politice, inclusiv degradarea
fiinţei umane prin neajunsuri şi
sărăcie. Trădătorii neamului,
ca să nu piardă puterea, ne
conduc spre pierderea
identităţii naţionale, aliindu-se
cu o formaţiune etnică
neconstituţional considerată
ca partid politic, ce se erijează
în reprezentantă a etniei
maghiare şi prezentă în toate
guvernările postdecembriste. 

Migraţia unora, de la
un partid la altul, în funcţie de
accederea la putere pentru a-
şi ţine mascate delapidările
din avuţia naţională, constituie
un act de patriotism? Iată, cine
hotărăşte destinele naţiunii
române! Dar noi, românii,
unde ne-am aflat în această
perioadă de dezastru al
României? Am luat viză de
flotant pe alte meleaguri şi
acum dictează alţii în propria
noastră ţară. Am ajuns slugile
preaplecate ale jandarmilor
lumii şi ale cămătarilor plane-
tari. În disputa pentru
supremaţie şi controlul total,
pe Terra, se produce un geno-
cid general al populaţiei, dar
nimic şi nimeni nu-i mai pre-
sus de DUMNEZEU!

Pseudo patriotismul
pe care ni l-au fluturat „aleşii”
în campaniile electorale de
două decenii, se pare că a în-
ceput să trezească la realitate
poporul român. Trebuie
schimbat totul şi pornit pe dru-
mul democraţiei, cu alte
echipe formate din oameni
inteligenţi, sănătoşi psihic, 
cu caracter puternic, patrioţi,
cu experienţă economico-
financiară, dar şi cu viziuni fu-
turologice clare, eventual
supravegheaţi din umbră de
sociologi, psihologi, ideologi
corecţi, care să raporteze
transformările sociale mondi-
ale la cadrul specific „plaiului
mioritic”, la datinile, tradiţiile şi
obiceiurile acestei naţiuni, să
le adapteze la spiritul identităţii
şi demnităţii românului ca
făptură umană creată de Di-
vinitate.

●
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Unde sunt banii noștri…Unde sunt banii noștri…

Dinu Ciobotaru

PPrezint mai jos un 
caz de economie aplicată, re-
spectiv înfiinţarea Societatăţii
Comerciale FONDUL PRO-
PRIETATEA Societate pe
Acţiuni, constituită cu scopul
colectării profiturilor realizate
de cele mai atractive active
rămase în proprietatea Statului
Român, unul dintre multele
cazuri de jefuire a României,
ce necesită a fi adus în atenţia
opiniei publice din România,
pentru a fi stopat imediat. 

România este singura
ţară din Estul Europei, care în
locul restituirii în natură a
proprietaţilor confiscate de
comunişti, a găsit soluţia pen-
tru restituirea proprietăţii con-
fiscate de statul comunist, în
bani la valoarea de circulaţie
de la data emiterii horărârii
judecătoreşti.

În calitate de expert
tehnic la Ministerul de Justiţie,
am fost numit de instanţele de
judecată în cauze ce aveau ca
obiectiv: stabilirea valorii de
circulaţie a imobilelor confis-
cate de statul comunist, imo-
bile la care, restituirea 
în natură, nu a mai fost posibilă
şi la care despăgubirea
reclamanţilor se face în bani la
valoare reală de circulatie a
imobilului, prin convertirea val-
orii titlului de despăgubire, în
acţiuni la Fondul Proprietatea.

Fondul Proprietatea
este o societate comerciala pe
acţiuni, care deţine: 20,11 
la sută din acţiunile Petrom,
14,99 la sută din acţiunile
Romgaz, 14,58 la sută din
acţiunile Transgaz, 9,48 la sută
din acţiunile Nuclearelectrica,
19,94 la sută din acţiunile
Hidroelectrica, 15 procente din
acţiunile Transelectrica, 12 la
sută din acţiunile E .ON Gaz
România, între 23 și 25 la sută
din complexurile energetice
(CET Turceni, CET Craiova,
CET Rovinari), între 12 și 22 la
sută din actualele filiale Electri-
casau companiile desprinse
din fostele filiale Electrica.
Aceste active, enumerate mai
sus, sunt cele mai atractive ac-
tive din România. Acţionarul
iniţial unic al Fondului Propri-
etatea a fost Statul Român.
Pentru majoritatea companiilor
energetice amintite, s-au facut
demersuri pentru listarea lor la
bursă.

Fondul Proprietatea a
încasat, în anul 2006, divi-
dende în valoare de 78,5 mil-
ioane de leide la cinci dintre
cele 114 societăţi din portofoliul
său. Cea mai mare sumă a fost
virată de SNP Petrom, care a
plătit dividende în valoare de
65,7 milioane lei. Tot în 2006,
Fondul Proprietatea avea trei
procese pe rol pentru recuper-
area dividendelor de la
societăţile Oil Terminal, Conpet
și Romgaz. Valoarea nominală
a unei acţiuni emise de Fondul
Proprietatea este de 1 RON. 

Acţiunile emise de
Fondul Proprietatea sunt trans-
ferate, de catre Statul Roman
cu titlu gratuit, deţinătorilor de
titluri de despăgubire. Numărul

acţiunilor transferate se sta-
bileste prin raportare la val-
oarea titlurilor de despăgubire
deţinute de fiecare din titulari. 

Până la desemnarea
societătii de administrare se-
lectate, Fondul Proprietatea a
fost administrat provizoriu de
Ministerul Finanțelor Publice,
prin Consiliul de Supraveg-
here. După selectare, Franklin
Templeton Investment Man-
agement Ltd. United Kingdom
Sucursala Bucureşti, a preluat
prerogativele de administrator
unic şi societate de adminis-
trare a investiţiilor Fondului
Proprietatea.

Administratorul unic a
informt că Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor –
A.G.O.A. – a Societatii Comer-
ciale Fondul Proprietatea S.A.
a avut loc în data de 27 aprilie
2011. Sedinţa a fost prezidata
de către Grzegorz Maciej
KONIECZNY, reprezentantul
legal al Franklin Templeton In-
vestment Management Ltd.
United Kingdom Sucursala
București, în calitate de admin-
istrator unic al S.C. FONDUL
PROPRIETATEA S.A şi au fost
aprobate mai multe puncte
aflate pe ordinea de zi, printre
care: repartizare profitului net
pentru anul financiar 2010 și 
a datei de înregistrare dupaă
cum urmează: valoarea bruta 
a dividendului 0,03141
lei/acțiune și data de înregis-
trare 16 mai 2011. Plata divi-
dendelor era propusă să
înceapă cu data de 30 iunie
2011.

În privinţa retribuţiilor
personalului societăţii comer-
ciale Fondul Proprietatea S.A,
aceste drepturi băneşti
urmează regimul societăţilor
comerciale, adică fără norme
de limitare a cuantumului drep-
turilor băneşti. De exemplu,
fostul director general al Fon-
dului Proprietatea, Daniela Lu-
lache, a primit 3,56 milioane lei
în cursul anului 2009, din care
2,65 milioane lei au reprezen-
tat „alte beneficii”, potrivit
prospectului de listare al Fon-
dului. Prospectul de listare al
Fondului menționează, printre
altele, remunerația și benefici-
ile primite de membrii or-
ganelor corporative ale
Fondului în cursul anului finan-
ciar 2009 și până la preluarea
efectivă a mandatului de către
administratorul unic, Franklin
Templeton. Sume importante
au mai primit în cursul anului
2009 Mihai Darie, membru Di-
rectorat, remunerația acestuia
fiind de 423.798 lei, la care se
adaugă “alte beneficii” în val-
oare de 1,16 milioane lei, pre-
cum și Laura Constantin,
membru Directorat, care a
primit o remunerație de
317.849 lei, la care se adaugă
„alte beneficii” de 882.776 lei.

Membrul Consiliului
de Supraveghere, Gheorghe
Pogea, a primit o remunerație
de 3.214 lei în perioada martie-
mai 2010, președintele Direc-
toratului, Ionuț Popescu, a
primit o remunerație de
246.232 lei în perioada de-
cembrie 2009 – septembrie
2010, iar Grațiela Iordache a

primit suma de 367.216 lei în
perioada aprilie 2009 – iulie
2010. Fondul Proprietatea
estimează venituri de 299,34
milioane lei în 2011, în crestere
cu opt la sută față  de 2010.
Ionuț Popescu a fost numit în
decembrie director general al
Fondului, după revocarea
Danielei Lulache. Popescu a
cerut să nu primească salarii
compensatorii în cazul în care
va fi revocat, dupa cum era
prevăzut în contractele de
mandat ale foștilor directori,
care au primit compensații de
464.000 euro, după aplicarea
unor clauze contractuale.

În prezent Franklin
Templeton Investment Man-
agement Ltd. United Kingdom,
Sucursala Bucureşti, are cali-
tate de administrator unic şi so-
cietate de administrare a
Fondului Proprietatea, care
informează că Adunarea
Generală Extraordinară a
Acţionarilor S.C. Fondul Pro-
prietatera S.A. a fost
convocată pentru a doua oară
pe data de  25 noiembrie 2011.

Nu se cunosc sumele
de bani pentru retribuţiile noilor
administratori ai Fondului Pro-
prietate. Sume mari de bani se
cheltuiesc cu prioritate pentru
plata retribuţiilor funcţionarilor
care administrează Fondul
Proprietatea. Sunt mari semne
de întrebare dacă sumele de
bani din dividendele celor 114
societăţi din portofoliul Fondu-
lui Proprietatea vor ajunge la
cei ce trebuie despăgubiţi.

România este singura
ţară din Estul Europei, care în
locul restituirii în natură a
proprietaăţilor confiscate de
comunişti, a găsit soluţia pen-
tru restituirea proprietăţii con-
fiscate de statul comunist, în
bani la valoarea de circulaţie
de la data emiterii hotărârii
judecătoreşti. Parte din profitul
realizat de cele mai bune ac-
tive ale României, nu vor mai
constitui surse de venituri la
bugetul consolidat al Statului
Român, venituri necesare pen-
tru acoperirea cheltuielilor cu
administrația, învăţământul,
sănătatea, dezvoltarea, etc. 

Generațiile prezente și
cele viitoare suportă
consecințele acestei acţiuni
fiind obligate să plătească
greșelile făcute de generațiile
trecute care au confiscat
abuziv proprietățile imobiliare
și de către generațiile prezente
care au făcut greșeli grave în
procesul de restituire a
proprietăților. În ce ţară din
lume s-a mai întâlnit UN
ASEMENEA JAF prin care
profitul celor mai atractive ac-
tive ale ţării sa fie prăduit de o
rapace minoritate financiară
naţională si internaţională, sub
forma unei societăţi comerciale
– Fondul Proprietatea.
Reprezentantul legal al
Franklin Templeton Investment
Management Ltd. United King-
dom, Sucursala București, în
calitate de administrator unic al
S.C. FONDUL PROPRI-
ETATEA S.A, într-o intervenţie
transmisă la radio-tv l-a somat
public pe primul ministru de
atunci, Emil Boc, să înceteze a

mai repartiza bani pentru
bugetul consolidat al Statului
Român, din profiturile realizate
de aceste companii de stat. 

Pentru majoritatea
companiilor energetice am-
intite, s-au facut demersuri
pentru listarea lor la bursă. 

Aceasta este de fapt
dorinţa finală a rechinilor
internaţionali care vor; de-
posedarea şi subjugarea
economică a cetăţenilor
României, controlul total al
economiei ROMÂNIEI, sub
umbrela politicilor economice,
girate de Fondul Monetar
Internaţional.

Vă prezint câteva
goluri legislative din domeniul
dezvoltării economico-sociale
a României, goluri legislative
care amplifică dezordinea,
sărăcirea şi subdezvoltarea
ţării:
- Lipsa unei Legi a Investițiilor,
care să aibă la bază preveder-
ile din Constituţia României,
articolul 135 aliniatele b), c), d)
şi e), precum şi Articolul 136
aliniatele (3) şi (4) din
Constituţia României, unde se
precizează că statul trebuie 
să asigure protejarea intere-
selor naţionale in activitatea
economică, financiară şi
valutară; stimularea cercetării
ştiinţifice şi tehnologice
naţionale, a artei şi protecţia
dreptului de autor; exploatarea
resurselor naturale, în
concordanţă cu interesul
naţional; refacerea şi ocrotirea
mediului înconjurător, precum
şi menţinerea echilibrului eco-
logic; crearea condiţiilor nece-
sare pentu creşterea calităţii
vieţii; bogăţiile de interes public
ale subsolului, spaţiul aerian,
apele cu potenţial energetic
valorificabil, de interes
naţional, plajele, marea
teritorială, resursele naturale
ale zonei economice şi ale pla-
toului continntal, precum şi alte
bunuri stabilite de legea
organică, fac obiectul exclusiv
al proprităţii publice; bunurile
proprietate publică sunt in-
alienabile.

În condiţiile legii or-
ganice, ele pot fi date în ad-
ministrare regiilor autonome ori
instituţiilor publice sau pot fi
concesionate ori închiriate; de
asemenea, ele pot fi date în
folosinţă gratuită instituţiilor de
utilitate publică.
- Lipsa Legii investiţiilor crează
posibilitatea ca orice speculant
financiar, orice început de jaf fi-
nanciar, să fie denumit investi-
tor sau investiţie. Cei de la
Roșia Montană Gold Corpora-
tion, înaintează pe acest 
vid legislativ. Se cunoate faptul
că în decursul istoriei s-au mai
întânit cazuri când, anumiţi in-
vestitori – escroci
internaţionali, au înfiinţat
societăţi pe acţiuni, ca de ex-
emplu cea înfiinţată în capi-
talele vest europene, între anii
1924-1930, având ca obiect de
activitate găsirea comorii
piraţilor din Caraibe. În cazul
Roşia Montană, comoara
există, este a STATULUI
ROMÂN. Fondule strânse de
la acţionarii chilipirgii dornici de
bani fără muncă, sunt folosite

acum pentru publiciate şi coru-
perea celor ce pot aviza mer-
sul acestei excrocherii, mersul
acestui jaf asupra Statului
Român, asupra cetăţenilor
României. Mai curând aflam că
cei de la Roșia Montană Gold
Corporation nu au aviz de ex-
ploatare a zăcamântului de
aur.
- La investiţiile din domeniul
construcţii-montaj ce se
derulează în România cu fon-
duri publice, nu se mai
întocmeşte faza de postcalcul,
fază necesară şi existentă in
toate procesele de producţie. 

Nu se măsoară şi nu
se evidenţiază cantităţile de
lucrări realizate pe teren. Elim-
inarea fazei de postcalcul din
procesele de producţie de
construcţii-montaj a fost făcută
tacit, deoarece activitatea de
construcţii montaj, este un
domeniu cu consum mare de
fonduri, cu posibilităţi de furt
din banul public, iar activitatea
de construcţii montaj, este un
domeniu cu posibilitaţi de
spălare de bani murdari.
- Licitaţiile care se fac azi sunt
catastrofale pentru România.
Criteriile de selecţie şi de acor-
dare a lucrărilor publice sunt
dezastruase pentru România
deoarece crează posibilitatea
ca un antreprenor general să
preia o lucrare publică cu chel-
tuirea unui volum mare de fon-
duri, fără ca acest antreprenor
general să aibă forţă de muncă
proprie, utilaje de realizare a
lucrarilor de construcţii montaj,
personal tehnic pentru conduc-
erea lucrărilor şi ateliere şi
baze de producţie proprii. Cei
mai mulţi aşa-zişi antreprenori
generali angajează pe bani
mult mai puţini, comparativ cu
valoarea adjudecată la licitaţie,
subantreprize locale care au
forţă de muncă, utilaje si per-
sonal tehnic.

De asemenea, aşa-
zişii antreprenori generali
predau lucrările contra unor
comisioane mari, altor antre-
prize de construcţii montaj. Din
aceste cauze rezultă: bani fără
muncă în conturile aşa zişilor
antreprenori generali, munci-
tori prost plătiţi, execuţie de
lucrări de proastă calitate, lipsa
măsurilor de protecţie și igienă
a muncii. 

Este necesară
desfiinţarea S.C. FONDUL
PROPRIETATEA S.A, precum
şi  naţionalizarea activelor din
ţară care aparţin companiilor
multinaţionale, băncilor şi
societăţilor de asigurări, active
rezultate din activităţi contrare
articolelor 135 şi 136 din
Constituţia României, activităţi
desfăşurate în dauna interesu-
lui naţional, prin jefuirea
cetăţenilor şi proprietăţilor stat-
ului Român. Parte din aceşti
agenţi economici, acţioneză în
continuare împotriva intere-
selor Statului  Român, prin ex-
ternalizarea mascată a
profiturilor, folosind diverse
proceduri. Parte din aceşti je-
fuitori internaţionali, nu mai
declară profituri pentru
activităţile economice din ânia.

.                                           ●
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Marea Amorţeală PopularăMarea Amorţeală Populară

Cezar 
A. Mihalache

CCu greu mai poţi
găsi o logică în mecanismul
de funcţionare al opoziţiei…
În felul în care cei doi
copreşedinţi ai USL reuşesc
să încropească o cadenţă
cât de cât raţională pe linia
eşichierului politic, cele
două personaje părând a se
teme tot mai mult şi de pro-
pria lor umbră, nu doar de
responsabilitatea dată de
eventuala asumare a unor
acţiuni politice.

Or, în faţa
slăbiciunilor de care dă
dovadă opoziţia, în
permanenţă prin PSD, iar
mai nou şi prin PNL, reacţia
lui Ioan Olteanu, portavocea
personalizată a Cotroce-
nilor, care a spus că de fapt
nici nu mai este nevoie de
Mişcarea populară, nu ar
trebui să surprindă. 

De mult prea multe
ori „broaştele” care i-au
alunecat acestuia pe gât 
s-au dovedit adevărate
mesaje de repoziţionare ale
lui Traian Băsescu, lansate
ori de câte ori președintele
şi-a schimbat brusc strate-

gia, pentru a ne închipui că
măcar de data aceasta Ioan
Olteanu să fi vorbit din
mintea lui.

În fapt, în faţa unor
formaţiuni atât de slab con-
turate, structurate şi organi-
zate pentru confruntarea cu
PDL, este posibil ca Traian
Băsescu să fi ajuns la con-
cluzia că Mişcarea populară
nu îşi mai are rostul, contu-
rarea formaţiunii fiind o
risipă de energie în
condiţiile în care PDL pare a
nu mai avea nevoie de
atâtea partide şi partiduleţe
pentru a lupta cu două
formațiuni de opoziţie care
încă îşi mimează rolul, fiind
suficientă doar rebrenduirea
care se produce acum.

Primul care a
„cedat” a fost Victor Ponta. 

Deşi aflat în fruntea
celui mai mare partid,
preşedintele PSD s-a eschi-
vat din faţa responsabilităţii
unei eventuale candidaturi
la preşedinţia României,
lăsând acest rol co-
partenerului de alianţă. 

Anunţând că preferă
un post de premier, lucrurile
păreau a se aşeza, măcar la
nivelul înţelegerilor dintre
partidele din opoziţie, chiar
dacă mulţi analişti se între-

bau cum şi-ar putea asuma
liderul PNL eventuala
funcţie de preşedinte al
României, cu prezenţă
obligatorie 24 din 24 de ore,
când este unul dintre cei
mai mari chiulangii la pro-
gramul oricum de lăuze al

Parlamentului.
Acum, dinspre

aceeaşi opoziţie a mai venit
un mesaj, Crin Antonescu
anunţând că nu este sigur
că va mai candida la
preşedinţie. Mai mult, şi-a
ameninţat şi propria-i
formaţiune că s-ar putea re-
trage din fruntea PNL dacă

partidul va pierde alegerile.
Este exact ceea ce îi

lipsea PNL-ului ca mesaj
politic! Mai ales după re-
centa dezertare a lui Teodor
Meleşcanu, care a pus sub
semnul întrebării încrederea
şi stabilitatea fomaţiunii lib-

erale. Asistăm la dezmem-
brarea anemicului nostru
eşichier politic. Pentru că,
de fapt, cine va mai lupta pe
scena politică? Cine va mai
lupta din partea PSD unde,
după alungarea lui Mircea
Geoană, cel ce ar fi putut fi
o altă lance, Adrian
Năstase, cu toate păcatele

lui, a fost şi el îndepărtat de
pretenţiile politice? Cine va
lupta din partea PNL,
formaţiune care îşi pierde
membri de bază şi unde
preşedintele formaţiuni dă
mesaje de abandon a cora-
biei? Cine va lupta din
partea PNG în condiţiile în
care Gigi Becali urmează
acelaşi drum al punerii la re-
spect prin agitarea unor
cartonaşe galbene?

Şi, de fapt, nu mică
ar fi mirarea ca, în prag de
alegeri, şi Dan Diaconescu
să fie retrimis pentru o tură
la arest.

În acest fel, înainte
de a fi o forţă temătoare prin
coagularea energiilor
politice necesare opunerii
structurii USL, Mişcarea
populară începe să semene
cu o risipă de energie
politică, conturarea ei, în
condiţiile în care se pare că
nici nu va avea cu cine să
lupte, fiind o pierdere
evidentă de timp, bani şi an-
gajamente…

●

O veste ce m-a îngrozit. De ce?O veste ce m-a îngrozit. De ce?

Traian Vasilcău

RRecenta investigație
jurnalistică, realizată de indi-
rect.md, referitor la presu-
pusa dublă falsificare a
diplomelor de  studii supe-
rioare ale funcționarului pub-
lic, tot el șef-adjunct al
Direcției Cultură a Primăriei
municipiului Chișinău, poetul
Ianoș Țurcanu, mi-a reamintit
de cazul ex-deputatului
Convenției Democrate, omul
de afaceri Vladimir Reus.

Era prin 1999-2000,
cînd s-a descoperit de către
Cancelaria Parlamentului sau
de comuniști  faptul că
diploma sa de studii supe-
rioare era una falsă  și
acesta, deși avea toată
susținerea Alianței pentru
Democrație și Reforme,
aflată pe atunci la guvernare,
și-a lui Snegur, inclusiv, chiar
a doua zi a fost arestat, i s-a
intentat dosar penal și apoi n-
a mai avut dreptul să dețină
funcții de răspundere vreme
de nu știu cîți ani.

Reus, sărmanul dep-
utat obez Reus, care a de-
venit figura emblematică a
unui fenomen omonim.

De fapt, acesta  nici
n-a prea fost  demnitar de
stat decît vreo cîteva luni.
Poate un  an. Atît. Presupusul
caz recent deconspirat de in-
direct.md pare a fi mai grav. 

Cu mult mai grav. Aici
ar fi vorba de 20(!) de ani de

activitate  în calitate de
funcționar public de rang
înalt. Deși nu sunt persoană
abilitată să emit sentințe,
aflați și pe această cale, dacă
binevoiți, că eu, de fapt, ca și
majoritatea presei noastre
autohtone, în presupusul caz
Ianoș Țurcanu chiar nu-mi
pot permite să am măcar o
părere. Îl știu, mă știe – și aici
se termină  simpla relație de
colegi ai aouă bresle
scriitoricești: din Moldova și
România.

Să dea Preabunul
Dumnezeu să fie la mijloc
doar o presupusă incrim-
inare. Creștinește, îi doresc
din  inimă acest lucru. Eu cu
totul altceva am voit aici și
acum să vă scriu. Surse cu
resurse suficiente în tîrg
buciumă pe la colțuri 
de străzi, stradele și bule-
varde că și-n Guvern ar fi
minimum un ministru, cîțiva
vice-miniștri și mai mulți
funcționari de diferit rang, in-
clusiv deputați, care n-ar dis-
pune de diplome de studii
superioare VERIDICE!

R. Moldova, se pare,
e raiul acestui flagel, nimeni
nu e atent  la asemenea
farse(recent dl Primar
Chirtoacă, referindu-se la
cazul de demisie din PL a lui
Teo Cîrnaț vorbise ceva de-
spre atenție sporită),ziarele
de mică-mare publicitate de
diferit format abundă în oferte
tentante de comercializare a
diplomelor posibile și imposi-

bile, universitățile particulare
și de stat fac bani grei din
acest negoț, iar instanțele
statului sunt “rugate” în con-
tinuare de unii politicieni lib-
erali  să închidă ochii și să nu
verifice, nici la angajare
măcar, legalitatea diplomelor
de studii superioare, obținute
în R Moldova,  Rusia,
Ucraina, România, SUA, An-
glia, Turcia, Bulgaria, Tonga,
Mauritania, Zanzibar, Zim-
babwe, Papua Noua Guinee
și Tanzania, evident.

Conducătorilor  de
ieri și de azi ai R Moldova,
dragii mei, care angajează
en-gros armate noi de
slujbași cu statut privilegiat
de înalt funcționar de stat, ni
se crează impresia că  le este
în cotul mînecii de faptul că
Mafia Diplomelor False
înflorește și rodește
presupuși demnitari de elită
ca niciunde pe glob.

Și  din considerentele
anterior enunțate, și din în-
crederea că voi fi auzit, vin cu
un Apel către Primăriile toate,
către Guvernul și Parlamen-
tul republicii: “ Etern stimații
mei cititori! Dați ordin odată 
și odată să fie verificate
diplomele de studii supe-
rioare ale tuturor
funcționarilor angajați, tolerați
și plătiți din mila sărmanului
popor, la nesfîrșit.”

S-a decis? E OK.

Mulțumesc.

● 

Segregarea pe criterii etniceSegregarea pe criterii etnice

Ioan Mugur
Topolinițchi

AAsociaţia „Noi Românii” susţine în totalitate atitudinea
demnă a conducerii Universităţii de Medicină şi Farmacie din
Târgu-Mureş în faţa presiunilor exercitate de ambasadorul Un-
gariei, de instituţii de învăţământ superior din Ungaria şi de UDMR,
care doresc segregarea pe criteriul etnic, prin deschiderea unei
linii de învăţământ în limba ungară.

Ne exprimăm indignarea faţă de lipsa de reacţie a
Preşedinţiei României, a Parlamentului României şi a Guvernului
României, faţă de cererile UDMR de încălcare a Legii
învăţământului, în ce priveşte activitatea Universităţii de Medicină
şi Farmacie din Târgu-Mureş. Deşi este evident că nu se în-
deplinesc condiţiile legale pentru deschiderea unei linii de
învăţământ în limba ungară, asistăm la un şantaj politic al UDMR
care, pentru rămânerea la guvernare, solicită partenerilor
încălcarea legii. UDMR, sprijinită de ambasadorul Ungariei în
România şi de diverse instituţii de învăţământ din Ungaria, doreşte
segregarea pe criteriul etnic a UMF Târgu-Mureş, deşi aceasta
îndeplineşte toate condiţiile legale, funcţionează şi se declară ex-
plicit, conform propriei carte universitare, ca universitate
multiculturală şi multilingvă.

Este pe deplin păstrată identitatea etnică a studenţilor, re-
spectându-se toate standardele internaţionale în domeniu. Am-
intim că minoritatea ungară dispune de linii de învăţământ în limba
maternă la Universitatea Babeş-Bolyai şi o întreagă universitate,
Universitatea Sapientia, exclusiv în limba ungară, ceea ce face ca
dorinţele lor cu privire la UMF Târgu-Mureş să fie excesive, deci
inacceptabile.

Solicităm expres primului-ministru, ministrului Educaţiei,
Guvernului în totalitatea lui, să pună în vedere udemeriştilor înc-
etarea acestei provocări care nu face bine nici minorităţii ungare,
nici României şi nici chiar Ungariei.

De asemenea, solicităm ca actele antiromâneşti ale am-
basadorului Ungariei, ingerinţele sale în treburile universităţilor
româneşti, să fie analizate şi sancţionate de Ministerul de Externe.

Este evident că ambasadorul Ungariei se amestecă în tre-

burile interne ale României şi acest fapt este intolerabil.  

●


