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DDestul de repede
după preluarea frâielor
guvernării, Victor Ponta 
a avansat ideea
supraimpozitării bugetarilor. A
acelor salariaţi care, după
majorările de lefuri din cadrul
procesului de reîntregire, ar
putea ajunge la salarii brute
de 4500 lei.

Şi a putut vorbi atât de
lejer pe o temă atât de gravă
pentru buzunarul celor vizaţi
pentru că, ajungând la putere
pe uşa laterală deschisă prin
graţia lui Traian Băsescu, şi
nu prin votul românilor (nu
încă!), Ponta nu şi-a încălcat
practic nici o promisiune. Pen-
tru că el nu a spus niciodată,
cât a fost în opoziţie, că nu va
suprataxa bugetarii dacă va
ajunge la guvernare

Că a înşelat, din nou,
aşteptările românilor, e deja o
altă treabă. O chestiune care
oricum nu pare să-l îngri-
joreze. 

Acum însă, Victor
Ponta forţează lucrurile într-un
mod nedrept. Nedrept faţă de
românii care l-au privit cu
speranţă. Şi care poate chiar
au crezut că, după de-
semnarea lui ca prim-ministru,
nu vor mai sta în faţa lacătelor
ferecate ale spitalelor, nu se
vor mai înghesui să prindă un
medicament compensat, nu
vor mai aştepta cu lunile după
morfină, nu se vor mai înghe-
sui în şcolile transformate în
abatoare de destine pentru a-
şi putea înscrie copii în ilogica
clasă pregătitoare şi nu-şi vor
mai vedea odraslele
supravegheate la exemene
de parcă le-ar susţine, nu în
citadele educaţiei, ci în şcolile
de corecţie.

Este  adevărat, guver-
nul are nevoie de bani la
buget. Iar Victor Ponta,
asumându-şi un rol care îl
depăşeste, şi care l-ar fi
depăşit şi doar din postura de
umil consilier rătăcit pe cori-
doarele Palatului Victoria, a
apelat la aceeaşi aritmetică
de ocârmuire după schema
tăierilor din bugetul de familie,
schemă aplicată de guvernele
„fără număr” ale lui Emil Boc.

Şi vizează măsuri pe
care, dacă ar fi fost în
opoziţie, le-ar fi criticat vehe-
ment.

Aidoma sinistrelor gu-
verne Boc şi Ungureanu, pre-
mierul actual marjează tot pe
linia impunerii unei taxe în nu-
mele „solidarităţii”. Diferenţa
este că supraimpozitarea le-

furilor nu mai este etichetată,
într-un fel de comunicare
neinspirat, la categoria „salarii
nesimţite”, aşa cum a făcut
Emil Boc, ci este „justificată”
prin nevoia de solidaritate.

Şi totuşi, Victor Ponta
nu spune a cui solidaritate?
Sau, mai bine spus, solidari
cu cine? Pentru că, fiind vorba
de solidaritate, este aberant
să o iei cu de-a sila din lefurile
bugetarilor cu salarii mari,
neapelând la gestul benevol
al acestora de a renunţa
eventual la un anumit procent.

Ba, privind în urmă,
nu poţi să nu remarci faptul că
mai aproape de ideea de sol-
idaritate, în actul de spoliere a
anumitor lefuri, s-a aflat Emil
Boc, care şi-a pus miniştrii să

renunţe la părţi din salariile pe
care le primeau.

Astăzi însă, Victor
Ponta reclamă ideea de soli-
daritate, dar vrea să aplice 
o spoliere grosieră. 

Deocamdată doar
românilor cu salarii (brute) de
peste 4500 lei. Dar asta nu
înseamnă că, pe măsura
lărgirii găurilor din sacul buge-
tar, solidaritatea nu va fi
impusă şi altor niveluri de
salarizare! Şi este cu adevărat
ironic ca tocmai un partid de
factură social-democrată să
ajungă să genereze ideea
solidarităţii forţate, a spolierii
cu de-a sila.

Or, Ponta vrea 
să impună o asemenea
acţiune, de forţare a
„solidarităţii”, când românii
aşteptau de la el o lămurire.
Pentru că ar fi fost de aşteptat
ca premierul să se certe cu
Traian Băsescu, nu din cauza
frustărilor sale (în acea linie
marginală a orgoliului cine stă
pe locul din faţă la masa Eu-
ropei), ci pe seama unei alte
„solidarităţi” care i-a fost
impusă poporului român chiar
de preşedintele republicii.

Acea de a contribui la pactul
fiscal, practic la eforturile de
salvare a altor ţări cu prob-
leme, pe seama banilor noştri.

De aici ar fi trebuit să
înceapă Victor Ponta: să
lămurească problema acelei
solidarităţi impuse de Traian
Băsescu în mod discreţionar
şi total indiferent faţă de
vocea poporului. Faţă de cu-
vântul acelui reprezentat la
care vrea să apeleze acum
pentru a fi uns ca reprezen-
tant al poporului. În speţă,
Parlamentul României.

Şi mai este un lucru
trist. Pentru că, dacă Traian
Băsescu a sfidat Parlamentul
când a luat o serie de decizii,
ignorându-i dreptul de a se
pronunţa, Victor Ponta se

foloseşte de Parlament pentru
a-şi rezolva chestiunile de in-
timitate politică nerezolvate de
afişele USL. 

Așadar, cine este
adevăratul manipulator?

Mai mult, parcă pen-
tru a-şi demonstra lipsa de
logică şi anticipare politică,
după ce a vorbit de taxa de
solidaritate fără a consulta
Parlamentul, Victor Ponta
aruncă şi nada unei
dezagregări a societăţii. O
dezagregare cu iz de segre-
gare a claselor social-profe-
sionale, prin angajamentul de
a-i scuti pe profesori (pe cei
universitari, pentru că numai
în învăţământul superior se
găsesc astfel de salarii!) de
„taxa de solidaritate”.

Şi, oricât ar părea de
explicabil, că doar va preda şi
Ponta pe la vreo universitate
după ce se plictiseşte 
de copilotajul ţării, totuşi 
este total imoral şi
neconstituţional!

●

Bulversarea învățământuluiBulversarea învățământului

Iulian 
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ÎÎn opinia tuturor
cadrelor didactice și a
părinților copiilor de vârstă
școlară, graba cu care guver-
nul nelegitim Ponta a decis
să lichideze orice speranță
de descentralizare în școala
românescă produce adânci
nemulțumiri. 

Cele mai zgomo-
toase înlocuiri după principiul
„noi suntem la putere” se fac
la această oră în ministerul
sindicalistului Pop, cu
încălcarea flagrantă a arti-
colului 96 (7) lit. e din Legea
1/2010 care prevede expres
atribuția consiliului de
administrație de a organiza
concursul de ocupare a
funcțiilor de director și direc-
tor adjunct, consiliile de
administrație fiind singurele
îndrituite de lege să conducă
unitățile din învățământul
preuniversitar cu personali-
tate juridică, după art. 96(1).

Că este o grabă
justificată doar de interese
clientelare de partid nu ne
mai îndoim, din moment ce
toți directorii numiți pe bază
de delegație și inspectorii
sunt  trecuți la catedre bul-
versând la sfârșit de an
școlar întregul sistem. Fără a
se face măcar o evaluare de
suprafață a muncii acestora
cât să se motiveze cumva
decizia grăbită, pur și simplu
se numesc noii directori și in-
spectori exclusiv pe criterii de
partid (graba este în totalitate
a PSD riscând nemulțumirea
liberalilor). 

Pe catedrele rezer-
vate acestora, conform legii,
s-au făcut detașări în intere-
sul învățământului, fără a mai
aminti că o serie de directori
nu sunt membri de partid și
au fost numiți absolut pe cri-
terii de competență. Trecerea
lor la catedră la sfârșit de an
școlar are un impact evident
nu atât în mișcarea person-
alului didactic, cât mai ales în
rândul elevilor care se
trezesc pe neașteptate cu un
alt profesor la catedră. 

Și nu e numai atât:
cel revenit la catedră trebuie
să finalizeze ceea ce nu el a
început, nu (mai) cunoaște
elevii, nu a parcurs pas cu
pas programa în legătură cu
care va fi nevoit să facă
evaluări sub presiunea tim-
pului.Și dacă știm cui servesc
toate acestea, nu putem să
ținem sub tăcere cui aduc ele
deservicii, urmând apoi să
aruncăm în obrazul cadrelor
didactice insuccesele elevilor

la evaluarea națională și la
bacalaureat.

Încrușișarea contra-
dictorie a actelor normative
emise de la ministru aduce și
ea un plus de bulversare, de
parcă nu era de ajuns numai
atât. În plină derulare a pro-
cesului de evaluare a
cadrelor didactice în vederea
angajării și titularizării în
învățământ prin consorții și
prin concursuri organizate
ditrect de unitățile școlare in-
teresate, se revine peste
noapte, cu aceeași grabă, la
deblocarea detașărilor, altfel
un lucru bun în sine dacă se
face cu bună intenție, dar
care, făcut în grabă, poate
face mai mult rău decât unul
rău conceput. 

La inspectoratele
școlare vin zilnic din teritoriu
numeroase demisii ale direc-
torilor care nu sunt angajați
politic ca cedare etică în
favoarea celor grăbiți să le ia
locul fără a se ști sigur în ce
măsură pot să îl și onoreze.
Se intenționează organizarea
sub lupă a testelor naționale
și se trimit în teritoriu ordine
imperative pentru asigurarea
camerelor de luat vederi în
sălile de examen, însoțindu-
le de un buget insuficient
pentru abordarea ofertanților.

Încheierea situației la
învățătură, înscrierea elevilor
în clasa I și în grupa
pregătitoare, organizarea
testelor naționale, pregătirea
dosarelor de înscriere în
liceu, serbările școlare se vor
face anul acesta mai prost ca
oricând tocmai din cauza
acestui grăbit schimb de
ștafetă din care învățământul
ca atare nu are nimic de
câștigat, iar orizontul de
speranță într-o apropiată și
atât de necesară descen-
tralizare se amână, se
îndepărtează spre a da curs
doar unei restaurații care
condamnă un sistem și așa
îmbătrânit în forme să se
învârtă cu pierderi pe termen
lung într-un cerc al
neputințelor și al lipsei de
voință de care sunt vinovați
numai cei care l-au politizat
până la nivelul directorului de
școală, al secretarei și al fe-
meii de serviciu..

●
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Chelința, un sat din ţara Chioarului – Chelința, un sat din ţara Chioarului – 
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Mircea
Botiș

SSatul este aşezat la
deschiderea dinspre vest a
Strâmtorilor Ţicăului (rest de
munţi calcaroşi), acolo unde
începe cea mai spectaculoasă
luncă a Someşului. Situat în
partea sud-vestică a districtului
Chioar, a aparţinut la sfârşitul
secolului al X-lea şi la în-
ceputul celui următor, voievo-
datului lui Menumorut. Ca
localitate componentă a comi-
tatului Solnocul de Mijloc, s-a
aflat pe tot parcursul Evului
Mediu, sub autoritatea princip-
ilor Transilvaniei.

Este atestat documen-
tar în anul 1423, sub numele
„Villa Olachalis Ge-
lenczemezö”, aparținând fami-
liei Kusaly Iakși din cetatea
Chioarului. În decursul sec-
olelor, satul a cunoscut mai
multe denumiri maghiare, care
diferă prin felul în care erau
scrise și interpretate de către
funcționarii maghiari: în 1462 –
Kelenchew; 1505 – Kelenche;
1459 – Klencheje; 1553 – Ke-
lenchee; 1560 – Kelenchie;
1569 – Kelencze; 1733 –
Telincza. Începând cu anul
1735, satul se numește Ke-
lencze, nume pe care în
menține până în anul 1919,
când a devenit Chelința.
Locuitorii satului, dintotdeauna
l-au numit în limbaj popular
„Tyelința”.

Componenta etnică de
factură românească a aşezării
reiese  şi din  denumirile date
variatelor forme de relief, a
dealurilor, a văilor şi a „câm-
purilor” (pamântul arabil situat
în diferite părţi ale localităţii).
Toate acestea exprimă o
anumită poziţie, formă sau
plasare teritorială. Dealurile se
numesc: Dealul Glodului,
Dealul Purcăreţului, Turmătar,
Prisnel, Dealul Morii, Dealul
Mare, Ciungi, Dealul Îngust,
Dealul Viilor, la Prisacă; toate
exprimă realităţi topografice
specifice graiului local şi
diferitelor amplasamente teri-
toriale (Dealul Pietrii – cal-
caros; Turmătar- locul în care
erau adunate vitele pentru
adăpat şi înnoptat; Dealul Vi-
ilor- acoperit aproape în totali-
tate cu vii).

Localitatea Chelinţa
nu a existat dintotdeauna în
acelaşi areal teritorial, pe par-
cursul timpului, cunoscând
câteva metamorfoze ge-
ografice. Conform „Istoricului
Comunei Ulmeni”, publicat în
Arhivele Statului Baia Mare,
preluat după Petri Mor („Mono-
grafia Judeţului Sălaj”) satul a
fost aşezat la început în locul
numit „La Arini”. Era un spaţiu
teritorial de aproximativ un kilo-
metru lungime, între locurile
numite Caraşeu şi Capul Satu-
lui.

În a doua jumătate a
secolului al XVII-lea, Vatra Sat-
ului era localizată în zona „Sub
Vii” şi „Pe Deal”; ultima
poziţionare a localităţii este
cea actuală, care cuprinde un

teritoriu destul de întins, între
Caraşeu şi Valea Hotarului
(aproximativ 4 kilometri), satul
fiind dispus mai mult pe
lungime, fără a avea prea
multe străzi secundare, de-a
lungul cursului Someşului.

Fiind parte
componentă a Principatului
Transilvaniei, satul Chelinţa a
aparţinut pe tot parcursul
existenţei sale de până în anul
1918, unor nobili maghiari lo-
cali, care erau deţinătorii
aproape în exclusivitate a în-
tregului pământ arabil şi near-
abil.

Dacă până în anul
1553, satul aparține nobilului
amintit din cetatea Chioarului,
din anul 1564, satul Chelința
aparține cetății Hododului, iar
mai târziu, cetății Cehu-Sil-
vaniei.

În anul 1569, satul
trece în proprietatea lui Gyulai
Laszlo, iar din 1570, revine
conților unguri, Jaksi Boldijar și
Mihai. Din 1579, trece în pro-
prietatea familiei Gyulyfy Las-
zlo. Mai târziu, în anul 1797,
întreaga suprafață de teren a
satului Chelința, este divizată
și dată în stăpânire conților un-
guri, Suskely David, Tildy Las-
zlo, Molnar Sigismund, Peleyi
Laszlo, Tildy Mihai, iar, mai
apoi, baronilor unguri, Huszar
Iosif, Huszar Anton, Borne-
misza Iosif; o mică parte îi
revenea unui localnic, pe nume
Gavriș Gheorghe.

Teritoriul satului
Chelința a aparținut până în
secolul al XV-lea, din punct de
vedere administrativ, „Cetății
Aurii” (în ungurește, „Aranyis-
mezö”), situată pe malul drept
al Someșului, între Benesat și
Cheud. Localnicii chelințani, ca
și cei din satele învecinate, știu
că această cetate ar fi fost
construită(a aparținut) de
haiducul maramureșean Pin-
tea Viteazul.

Unii dintre locuitorii
iobagi ai satului Chelința, s-au
acoperit de glorie în timpul
războaielor austro-turce de
până la 1700;se știe din surse
sigure că au existat chelințani
care au participat inclusiv la
asediul Vienei, în anul 1683,
făcând parte din armata
austriacă. Aceștia au fost
distinși cu titluri nobiliare (am-
intind faptul că, la acea dată,
Transilvania aparținea ca prin-
cipat autonom, Porții
otomane). Printre aceștia,
putem aminti familiile Fechete
și Sav, care au primit titlul de
„nemeș” de la principele
Ardealului, Mihail Apafi, recon-
firmat mai apoi de către
împăratul habsburg, Leopold I.

Astfel, într-un docu-
ment datat 1691, îl găsim pe
Fechete Andriș, nobil din local-
itate, ca girant într-un proces,
pentru un iobag local.

O statistică maghiară,
din anul 1700, arată că în sat
existau următoarele nume de
familii: Fechete, Sav, Mătieș
(Meteș), Gavriș, Bălaș,
Mesaroș și Rus.

Sărăcirea populației
era dată nu numai de condiția
socială căreia oamenii îi

aparțineau, ci și de desele
inundații provocate de râul
Someș. În cursul secolului al
XVIII-lea, stăpânii unguri au
folosit populația satului pentru
a cultiva vița-de-vie.Nobilii un-
guri au folosit din plin întreaga
forță de muncă a iobagilor sat-
ului, formată din 15 familii, cu
120 de suflete. Vinul de
Chelința, de calitate extrem de
bună și cu un parfum deosebit,
era cunoscut până la Bu-
dapesta și Viena, toți nobilii din
jur cumpărându-și parcele cu
vie. Satul avea un sigiliu pro-
priu încă din anul 1850, cu
inscripția „Sigiliu Comunei Ke-
lencze”. Emblema satului era
un lot cu viață-de-vie, mai
pronunțat, ieșite în evidență
fiind, două corzi de viță legate
cu un țăruș.

După anul 1700, satul
a căpătat un aspect unitar, fără
hiatusuri în interiorul zonelor
locuite; pe Valea Hijului și,
până la Valea Purcărețului, au
locuit și locuiesc și azi țigani, în
timp ce, de la Valea
Purcărețului, în jos pe drum, pe
Deal și până la Valea Vălceilor,
români, iar de aici până la
Valea Hotarului (și azi, chiar
mai încolo cu cca. 300 de
metri), iarăși țigani.

La începutul veacului
al XVIII-lea, ținutul a fost
cuprins de o foamete mare,
datorită inundațiilor și recoltelor
slabe. Pentru familiile care au
primit drepturi nobiliare,
nemeșii, situația a fost mai
ușoară,deoarece aceștia erau
scutiți de dări și robotă, primind
și dreptul de a construi mori pe
Someș. Acestea aduceau ven-
ituri foarte mari, proprietarii lor
făcând parte din rândul
aristocrației locale („bo-
cotanii”). În condițiile în care
aceștia nu se căsătoreau cu
fiice de iobagi sau invers, în
cursul secolului al XVIII-lea, se
stabilesc în Chelința nobili
străini precum: Roman din
Sașa, Ghețe din Vărai, Ilieș
(Iliș) din Benesat, Chiș din
Vărai și Pop din Mireșul Mare.

Cum dările erau plătite
numai de către locuitorii iobagi,
o statistică realizată de către
autoritățile maghiare la 1715,
arată că dările au fost plătite în
Chelința de 13 familii, cu 108
membrii; la 1720, numărul
acestora a crescut la 17 familii,
cu 153 membrii, iar la 1733,
dările au fost plătite de 34 de
familii.

O evidență religioasă
din anul 1750 arată că, în
Chelința, populația era de 274
de suflete, de religie greco-
catolică.

Pe parcursul secolului
al XVIII-lea, situația economică
a iobagilor chelințani s-a mai
îmbunătățit, deoarece toți cul-
tivau loturile personale cu ce-
reale, creșteau vite și li se
permitea pășunatul în pădurile
nobililor. Aceștia creșteau boi și
vite, pe care le foloseau pentru
a presta cele 3 zile pe
săptămână de robotă pentru
stăpânul lor. Întârzierea la lucru
sau nehrănirea regulată și la
timp a boilor, erau pedepsite
cu, de la una la 25 de lovituri

de bâtă.
În timpul lucrului erau

supravegheați de către slujitorii
nobilului care, nu le permitea
nici un moment de odihnă; de
aici a rezultat obiceiul meste-
catului tutunului („țineau
bagău”). De sărbătorile de
iarnă, Crăciun și Anul Nou,
erau obligați fiecare să-i dea
nobilului câte o găină, 20 de
ouă și 2 pui.

În decursul existenței
sale, satul Chelința a avut mai
multe biserici. Consultând
arhiva parohială Chelința în
urmă cu mai mulți ani, am de-
scoperit faptul că prima
biserică a satului a fost
construită în zona numită
„Arini”, undeva pe la mijlocul
secolului al XV-lea. Această
biserică a fost mai apoi
vândută satului Săplac (Aluniș)
din județul Sălaj; biserica a fost
construită în totalitate din lemn.
A doua biserică a fost
construită din piatră și
acoperită cu șindrilă, pe deal,
în anul 1725. Cea de-a treia și
ultima, a fost construită în anul
1938, pe ulița principală a sat-
ului, ea servind și astăzi ca
lăcaș de cult ortodox.

Primul preot amintit în
actele bisericești este Pop
Vasile, în anul 1733. Prima
casă parohială a fost construită
în timpul preotului Horincar Ig-
natie, pe grădina bisericii din
deal. În anul 1872, în timpul
preotului Simion Timofte,
aceasta a fost mutată acolo
unde este și astăzi, lângă
Valea Lespezoii, fiind mai
aproape de biserică și de zona
centrală a satului.

Înainte de anul 1848,
nu se putea vorbi de școală.
Prima școală a fost construită
după hotărârea sinodului vicar-
ial de la Șimleul Silvaniei, din
1850, când s-a hotărât ca în
fiecare sat să existe școală.
Astfel, în anul 1854, primul
învățător, Moise Conea, ținea
cursuri cu copiii din sat într-o
casă închiriată (nu se
menționează unde). Drept
bănci erau folosite niște scân-
duri sprijinite pe țăruși înfipți în
pământ; se învăța din bu-
coavna cu litere latine și chiril-
ice. Bucoavna, adică alfabetul,
era scrisă pe niște cartoane
care erau agățate pe pereți.
Plata învățătorului era o mierță
de mălai, adică 25 de kg/fami-
lie și 25 de cruceri (moneda
imperială).

În anul 1868, a fost
ridicat primul local de școală în
Chelința, în locul numit Valea
Glodului, cu bani adunați de la
membrii comunității locale.
Clădirea se compunea din: o
sală de clasă, o tindă
(anticameră) și o cameră de
locuit pentru învățător.

În anul 1902, sub în-
drumarea învățătorului Vasile
Merlaș, s-a construit localul
altei școli, mai mari, situată în
centrul satului, mai spațioasă
și mai frumoasă; era compusă
din două săli de clasă, un cori-
dor și o locuință cu două
camere pentru învățător.
Această clădire a servit ca
școală până în anul 1966. În

1960, a fost construit localul
școlii noi, în care se învață și
azi, în locul numit Gura Uliței.
Din anul 1966 și până în anul
1979, vechea clădire a școlii a
servit drept cămin cultural, an
în care a fost demolată, locul
său fiind luat de un cămin cul-
tural modern, cu o suprafață de
375 m2, care poartă numele
rapsodului popular Emil
Gavriș, originar din Chelința.
De-a lungul anilor, aici s-au
făcut diverse spectacole,
serbări școlare, a folosit drept
sală de cinema, a existat aici și
o bibliotecă; de asemenea s-
au organizat și încă se mai
organizează nunți ale locuito-
rilor satului.

Preotul Emil Negruțiu,
autorul unei monografii a Ul-
meniului, căreia din păcate i-a
lipsit complexitatea, în toată 
dimensiunea ei, politi-
că, economică, culturală,
confesională – precizează fap-
tul că, societatea în cauză a
avut două ședințe mai semni-
ficative, în urma cărora au fost
obținute anumite avantaje pen-
tru comună. Prima ședință
ținută în 1933, când a fost
organizată și planificată con-
struirea unui monument al
eroilor căzuți pentru apărarea
patriei, la Ulmeni. A doua,
ținută câțiva ani mai târziu, în
1935, a urmărit dezbaterea a o
serie de probleme ale locuito-
rilor comunei și a obține cât
mai multe revendicări de
natură materială.

În anul 1926,
chelințanii au obținut
autorizație pentru construcția
bărcii (luntre) de lemn, cu aju-
torul căreia puteau trece râul,
o dată maximum 13 persoane.
După mai multe intervenții, în
1935, a fost obținută o nouă
autorizație pentru construirea
unui pod plutitor (bac), astăzi
dezafectat, pentru trecerea
carelor încărcate cu cereale și
alte încărcături; a fost am-
plasat într-un loc convenabil,
aproape de mijlocul satului, în
dreptul Drumului Podului. În
anii comunismului, adică în
anul 1979, a început
construcția unei punți pe cablu
peste râul Someș care, din
păcate, se va finaliza abia în
anul 1995, cu trecere
pietonală.

Azi, satul Chelinţa,
parte integrantă, aşa cum am
arătat în titlu, a localităţii ur-
bane Ulmeni, aduce o
contribuţie importantă, atât din
perspectivă materială, cât şi
spirituală pentru evoluţia
dinamică a zonei şi pentru
propăşirea socio-culturală a
acesteia.

●
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Regăsirea demnității pierduteRegăsirea demnității pierdute

Nicolae
Balint

MManipularea – în di-
versele ei forme de mani-
festare - este în fapt o formă a
războiului psihologic. Când
Sun Tzu a scris „Arta
războiului”, cu siguranță că nu
s-a gândit la ce forme elabo-
rate va cunoaște acesta în de-
cursul evoluției umanității. De
fapt, problema pe care ar tre-
bui să ne-o punem cu toții, este
dacă evoluăm cu adevărat sau
ne autodistrugem puțin cu
fiecare zi? Insidioasă, îm-
pletind elemente de adevăr cu
altele ce țin de domeniul
ficțiunii, manipularea prin cu-
vânt şi imagine are o putere de
persuasiune extraordinară de-
terminând publicul țintă – ce
joacă rol de receptor – să
gândească și să acționeze în
sensul dorit de emițător.

Este vorba de o ma-
nipulare în masă, acțiune
desfășurată concomitent cu
distrugerea unor valori morale,
sociale, familiale și religioase.
Din punctul de vedere al
emițătorului, succesul acțiunii
nu ține numai de modul cum
este pregatită manipularea, de
durata și modalitățile de
acțiune, ci ține mai ales de cal-
itatea publicului receptor, de
gradul lui de instruire, public
căruia i se induc treptat senti-
mente, convingeri și idei, care-
i nu-i aparţin şi pe care probabil
nu le-ar fi avut niciodată dacă
n-ar fi fost supus unei perma-
nente şi insistente acţiuni de
manipulare. Astfel, cuvântul ca
formă de expresie a tot ce este
mai nobil în forma de mani-

festare a inteligenţei umane,
capătă din ce în ce mai mult
valenţe distructive, de destruc-
turare a convingerilor proprii.

Cu cât publicul ţintă
este mai puţin instruit şi edu-
cat, manipularea prin cuvânt
este mai facilă, iar obiectivul
urmărit este mai uşor de atins.
La fel şi în cazul imaginilor ma-
nipulatorii care se adresează
subconştientului. Nu există
manipulare fără manipulatori şi
nici manipulare de dragul
manipulării. Întotdeauna există
scopuri, iar cei care le
urmăresc stau de cele mai
multe ori în umbră şi
acţionează prin interpuşi, per-
soane inteligente, dar lipsite de
caracter şi moralitate.

Dacă în timpul loviturii
de stat din decembrie 1989,
manipularea prin cuvant – ca
formă de manifestare a
războiului psihologic - a fost
evidentă chiar şi pentru cei mai
puţin iniţiaţi în regulile de
purtare a războiului psihologic,
acum această manipulare a
devenit mult mai elaborată.

De mai bine de 22 de
ani încoace, poporul român
este supus continuu, atât din
afară, cât şi dinăuntru unui
adevărat atac informaţional –
vezi cazul telegramelor Wik-
iLeaks – fiind de cele mai
multe ori incapabil să deceleze
adevărul de ficţiune şi
complăcandu-se drept urmare,
într-o condamnabilă, dar
explicabilă letargie, derută şi
lipsă de atitudine civică. Per-
sonal, consider că de 22 de ani
trăim o manipulare la nivel
naţional şi trebuie să recunosc
cu amărăciune, una de mare
succes. Prin idei și discursuri

repetate obsedant, ni s-a indus
treptat sentimentul neputinţei,
al inferiorității noastre în raport
cu alții, al incapacităţii de a ne
organiza şi conduce singuri.
Ideologiile, motorul oricărei
evoluții sociale, au fost confis-
cate și compromise de o clasă
politică incapabilă să se ra-
porteze la un ideal uman și
național.

Aşa a fost posibil un
jaf la scară naţională, de care
– ce bizarerie -nimeni până
acum nu se face vinovat. Nimic
din ceea ce era performant şi
viabil în timp nu a fost preluat
după prăbuşirea regimului co-
munist. Repetându-ni-se 
obsedant că „industria
românească este un morman
de fiare vechi”, am ajuns să şi
credem acest lucru şi să fim
astfel complici tăcuţi și imorali
la distrugerea ei.

Azi nu mai avem in-
dustrie autohtonă şi nici per-
spective că vom mai avea în
curând. În acest fel, treptat, a
dispărut o clasă socială – pro-
letariatul – cu idealurile ei cu
tot. Dar ceea ce este mai
tragic, a dispărut în acest fel şi
bruma de solidaritate socială
care mai exista în societatea
românească. 

Agricultura, domeniu
în care după ’90 au lipsit cu
desăvârşire politicile coerente,
trăieşte în prezent o dramă
greu de imaginat, deşi ar fi
putut fi domeniul care ne-ar 
fi asigurat independenţa
alimentară, plus exporturi la
produse cu mare căutare pe
piaţa mondială. Sub impera-
tivul necesităţii reformelor ime-
diate, dar în fapt urmare a unor
interese oculte atât din exte-

rior, cât şi din interior, am pri-
vatizat la grămădă şi pe bani
de nimic, întreprinderile şi
băncile, am destructurat ar-
mata, sănătatea, educaţia şi
cercetarea. Am răsturnat valori
morale unanim şi universal re-
c u n o s c u t e .

Locurile cele mai im-
portante în ierarhia firească a
oricărui stat civilizat care se
respectă şi care ar trebui să
vegheze la viitorul naţiunii sale,
l-au luat revoltător de mulţi in-
divizi semidocţi, inculţi,
şmecheri, corupţi şi lipsiţi de
scrupule, dar care au un singur
merit: sunt docili celor care i-au
pus în funcţii. Oligarhiei statului
comunist, ce avea mult mai
multă decenţă şi bun simţ, stat
care avea şi mecanisme de
autocontrol, i-a luat locul o altă
oligarhie, arogantă, agramată
şi servilă, dar foarte rapace şi
lipsită de scrupule. 

Naţionalismul, cu tot
ce avea el mai pur, mai frumos
şi mai sincer – manifestare
firească a afirmării identităţii
unui popor - a fost compromis
de discursul oamenilor politici
care l-au clamat în exces, fără
a-i pătrunde sensul şi fără a fi
animaţi sincer de el. În exterior,
percepţia despre români şi
România este de-a dreptul
catastrofală. Şi asta în ciuda
faptului că avem campanii de
promovare a valorilor naţionale
(branduri româneşti), pe bani
mulţi, avem chiar şi instituţii
care trebuie să facă acest
lucru...

Cine se face vinovat
de această stare de lucruri? Va
ajunge să răspundă cineva
pentru tot ceea ce ni s-a în-
tâmplat în ultimii 22 de ani?

Trăim vremuri de mare
cumpănă şi nu sunt semne că
în următorii 50 de ani s-ar
putea naşte o mişcare de
renaştere naţională şi regener-
are morală, iar asta, în primul
rând, pentru că la nivelul men-
talului colectiv există serioase
carenţe de percepţie şi com-
portament.

Cu un popor care,
paradoxal, a ajuns –determinat
fiind de alţii - să trăiască în
prezent, fără să se mai
gândească la viitorul său şi cu
atât mai puţin la trecut, care a
ajuns să consume fără să
producă, la care sentimentul
responsabilităţii pentru viitorul
copiilor lor se manifestă tot mai
puţin şi care-şi petrece timpul
liber între tefonul mobil şi talk-
show-uri, este greu să schimbi
ceva în mersul vremurilor pe
care le trăim. În fapt – ce
amară concluzie – poate că ne
merităm soarta pe care alţii ne-
au rezervat-o cu mult timp în
urmă.

Mankurtizarea ro-
manilor ca popor este mai
aproape ca niciodata. Dar
poate că, trebuie să cădem
foarte jos – spunea regretatul
academician Florin Constanti-
niu – pentru a putea să ne
ridicăm din nou, la o anume
statură de demnitate morală şi
naţională pe care cu siguranță
că o merităm..

●

Scrisoare electoralăScrisoare electorală

Aurel 
Brumă

DDragii mei, încerc să
recompun împreună cu voi în-
demnul cristic: „Nu vă fie
teamă!”

Nu vă temeţi să
alungaţi din preajma voastră
zarafii de Ţară, zarafii de Duh
şi de Istorie. Simpla, nevred-
nica aşezare a unei crainice
alături de Ştefan cel Mare şi
Sfânt, de martirii luptei pentru
Unitate, Independenţă, Su-
veranitate, depăşeşte absur-
dul, ne transformă – prin tacită
acceptare -, în pacienţi ai spi-
talelor psihiatrice. Înţeleg, e
firesc, spre exemplu, ca en-
gleza să fie atotstăpânitoare
în domeniul I.T. Dar nu vă fie
teamă să aşezaţi, în firească
vecinătate de I.Q., limba
română, a doua limbă
internaţională de utilitate
practică  la Microsoft. Şi nu vă
temeţi a fi orgolioşi în
inteligenţa care nu poate fi
impozitată de guvernanţi. De
cine vă este teamă?

Nu există pagină a
evoluţiei civilizaţiei umane în
care românii României să nu
fie prezenţi, indiferent de sur-
plusul de efort diplomatic per-

vers de a-i ascunde în uitare.
De cine vă este

teamă?
Grădina Maicii Dom-

nului, propria ta ţară, cum a
definit-o personalitatea de
prim ordin a acestuii veac,
Ioan Paul al II-lea, este
tranzitată în derizoriu de ex-
cesive aplecări, înge-
nunchieri, vasalităţi închipuite,
supradimensionări caricatu-
rale ale alogenilor. Mioriţa
este recompusă în regim
globalist, averea şi insemnele
voievodale străbune sunt
tâlhărite de tâlhăria politică a
celor fără de ţară, fără teamă
de judecata istoriei, profana-
torii inveteraţi ai duhului
naţional. De ei vă este
teamă?

Daţi-mi un singur
nume de politician „în
exerciţiu” care să fi pus în
relaţie coerentă  milioanele de
locuri de muncă vândute pe
un dolar, privatizate în inexis-
tent, şi milioanele de românoi
expulzaţi peste hotare, tragică
soartă impusă de guvernanţi
ca soluţie economică, 
ca strategie. Ciudată,
impardonabilă vânzarea de
frate, de neam ca „avantaj
economic”!

Mă uit şi mă crucesc
de ducă-se pe pustii privind

afişele electorale, ascultând
bâlciul sonor tomberonizat pe
străzile oraşelor. Traseiştii, vir-
tualii deţinuţi de drept comun,
sereliştii politici cu ubicuităţi
inexplicabile, toţi ăştia aruncă
în balta electoratului nada
unor promisiuni în care per-
versitatea socială e de-a
dereptul diabolică, contra na-
turii. Şi mă uit la un individ cu
stetoscopul atârnat de-a lulea,
la un altul, gonflat de spaimele
pierderii de avantaje, la un
altul care, dincolo de rânjetul
populist, ascunde neverosim-
ila aliniere oneroasă pe o listă
a multimiliardarilor de
tranziţie. Şi marea majoritate
a ăstora, democraţi de ceapa-
ciorii, nu îţi cerşesc votul în
sine, ci acceptul de a contribui
pe mai departe, prin taxe şi
impozite halucinante, la pro-
priul lor surplus de prosperi-
tate. Că de aia căţeii nu încap,
din lipsă de finanţe, pe listele
dulăilor!

Sigur, clar, e nevoie
de o schimbare, de o aerisire
totală a spaţiilor guvernamen-
tale, parlamentare. O arun-
care pesate bordul interesului
public a  păturicilor politici!

Daţi-mi un singur ex-
emplu de martir post-
revoluţionar apartenent castei
politice, un om care să nu fi

avut teama de a clama dezer-
tificarea existenţelor comune
în folosul propriei existenţe. Şi
iată-i, în haită, haiducind
bruma noastră de existenţă,
credibilitatea noastră şifonată,
efortul tragic de supravieţuire
al sărăcimii. De cine vă
temeţi?

Silnicind realitatea în
scenarii fanariote, în falsete
comunitare, mereu dincolo de
ţară, de patrie, de duhul viu al
naţiunii, comandourile politice
se joacă de-a democraţia con-
struind un avorton democratic
specific interesului lor prin
ordonanţe de-a şuia, de parcă
mintea noastră nu poate face
apropierea necesară între o
ordonanţă şi un servitor sau o
slugă.

Conform reţetei
corăbierului de Cotroceni, în
sine o formă regurgitată a
piraţilor de umed (apă, vodcă,
wisky), deriva socială
permanentizată (cum şi
tranziţia) oferă imunitate
maximă actanţilor de prim
plan, distribuţiilor parla-
mentare mereu, aparent,
şanjabile, dar necum modifi-
cate. Circul rămâne circ! De
aceştia, de aceşti clovni
politici vă temeţi?

Conducerea triumfală
a noii puteri (triada USL)

clama scoaterea politicului din
zona instituţiilor deconcen-
trate, un demers firesc în sine,
care propunea păstrarea în
funcţie a personalităţilor re-
cunoscute public ca valoare,
ca demers de utilitate
comunitară. Aiurea! Î n
plină campanie electorală se
produce o cădere de capete
în serie, feudalismul politic
nereuşind să-şi depăşească
condiţia de bazar oriental.
Unde este, deci, victoria?
Cine ce a învins când noi
aceştia suntem învinşii?

Oameni buni, aveţi
şansa unei revoluţionări so-
ciale prin vot. Votaţi-vă doar
pe voi înşivă, validând doar
pe cei care vă reprezintă real
prin prezumţia de devoţiune,
activism restaurativ a unei
democraţii reale, prin orgoliu
civic, ecumenism social, re-
spect pentru istorie, români-
tate şi adevărul propriei istorii.

Şi, obligatoriu, puneţi-
i să jure dacă nu pe Biblie, cel
puţin pe cele 10 porunci!

●
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Laszlo… PontaLaszlo… Ponta

Cezar 
A. Mihalache

DDecât să plângă la
sânul partidului că nu îl lasă
preşedintele să stea pe locul
din faţă la masa unei Europe
de la care oricum se cam
ridică toţi pentru a da fuga să-
şi verifice propriile cămări
naţionale, seifuri şi conturi
bancare, Victor Ponta ar fi tre-
buit să se întrebe dacă nu
cumva românii din Harghita şi
Covasna au nevoie de
prezenţa lui în mijlocul lor.
Măcar aşa, pe fugă, între două
avioane către Bruxelles, ca o
minimă dovadă că nu au fost
uitaţi şi de această guvernare.
Şi nici nu ar fi trebuit să ajungă
să se întrebe care sunt
primele meleaguri naţionale
pe care ar fi trebuit poate să le
bată cu piciorul, ci să meargă
direct acolo, în inima Ardealu-
lui, încă din primele zile ale
mandatului lui de premier

Şi dacă nu a făcut-o
atunci, ar trebui să îndrepte lu-
crurile acum! Pentru că mare
parte din umilinţa pe care o
revarsă asupra noastră Bu-
dapesta i se datorează şi lui,
fiind urmarea accesului de or-
goliu pe care l-a avut în clipa
în care tocmai lui, „micul Tit-
ulescu” al tuturor guvernelor
de sorginte iliesciană, Traian
Băsescu nu i-a făcut loc ca
reprezentant de drept al

diplomaţiei şi chiar al ţării.
Căci, în loc să facă front
comun cu preşedintele
României, a început să
erodeze chiar din inima puterii
credibilitatea şi dreptul șefului
statului de a ne reprezenta în
afara țării.

Iar aceasta a fost doar
prima consecinţă vizibilă a
negării de către Victor Ponta a
dreptului preşedintelui de a
reprezenta România la Consil-
iul Europei. Căci, atacându-l
pe preşedinte, Victor Ponta a
atacat practic structura unitară
de reprezentare a Statului
Român de către instituţiile de
ocârmuire. 

Or, un stat în care ne-
garea dreptului de
reprezentare a președintelui
vine chiar din interior, devine
un stat extrem de vulnerabil. 

Şi nu este vorba doar
de faptul că, de acum înainte,
mai marii Europei îi vor privi
cruciş pe cei doi demnitari
români, într-un fel de tandem
Lolek-Bolek, pus la dispoziţia
fiecărei părţi, distincte!, de una
bucată de preşedinte de stat
european, ci de toate acele
consecinţele pe care le va pro-
duce asupra diplomaţiei, dar şi
a relaţiilor economice.

De aceea, nu trebuie
să ne surprindă faptul că,
după ce premierul Ponta l-a
bălăcărit pe Traian Băsescu,
am ajuns într-o asemenea
situaţie, jignirile şi acţiunile

provocator-agresive ale Bu-
dapestei reprezentând doar
partea vizibilă a unui tăvălug
de discreditare lansat de Vic-
tor Ponta doar din dorinţa de
a-şi satisface un capriciu. 

Acela de a fi, măcar
pentru câteva ore, cel mai
putenic reprezentant al
României la o conferinţă
europeană.

Este partea vizibilă
pentru că puterea extremistă
de la Budapesta nu aştepta
decât o astfel de neînţelegere
la nivelul Bucureştiului pentru
a transforma drumurile din
Ardeal într-o autostradă cu
punct de plecare/sosire Bu-
dapesta. Şi nu este decât
faţeta vizibilă, în spatele aces-
tei negări a dreptului
preşedintelui de a reprezenta
România producându-se deja
decredibilizări majore la
nivelul multor sfere.

Aşa se explică de ce
Budapesta nici măcar nu s-a
mai sinchisit să măscheze ati-
tudinea vădit dușmănoasă 
la adresa Bucureştiului.
Dimpotrivă, a lăfăit cenuşa din
cutia Pandorei iredentiste aşa
cum a dorit. Şi-a bătut joc de
fiecare român, a mutilat dem-
nitatea brazdei româneşti, ne-
a otrăvit fiecare palmă de
pământ pe care au călcat „ofi-
cialii” ei.

Dar cea mai mare
ofensă a făcut-o prin „împuter-
nicirea” preşedintelui parla-

mentului ungar de a participa
la campania electorală a Par-
tidului Civic Maghiar. Nu a
ţinut cont de rugămintea
şefilor celor două camere par-
lamentare româneşti ca
acesta să-şi amâne vizita
până după campania
electorală. Şi l-a trimis aici în
carne şi oase.

Un atac deliberat la
adresa României, a istoriei, a
valorilor şi a demnităţii noas-
tre.

Din colţul unei timide
expresii de protest, premierul
Ponta a şoptit gâtuit câte ceva
despre posibila declarare ca
„persona non grata” a
preşedintelui parlamentului
ungar. Apoi s-a înmuiat şi mai
mult, lăsând lucururile să
curgă de la sine, poate, spera
el, spre un deznodământ mai
liniştit…

Când, de fapt, alta ar
fi trebuit să fie reacţia lui. Să-l
pună pe ministrul de externe
să inițieze mai mult decât o
simplă invitare protocolară la
minister a ambasadorului Un-
garei. Şi aceea când o avea
timp acesta. Ministrul Marga
ar fi trebuit să stea pe aeroport
cu hârtiile de declare ca „per-
sona non grata” a lui Laszlo
Kover, preşedintele parlamen-
tului ungar, gata semnată. 

Dacă nu, măcar cu
propria-i demisie din starea de
neputinţă, teamă şi dezin-
teres. Mai ales că ştia că,

oricum, o procedură de ex-
pulzare durează 24 de ore. Iar
eventuala declarare a lui
Kover ca „persona non grata”
ar fi produs efecte cu mult timp
după ce acesta și-ar fi vărsat
deja veninul în întâlnirile elec-
torale ale PCM-ului.

Mai mult, premierul
Victor Ponta nu ar fi trebuit să
se ascundă la Palatul Victoria.
Şi ar fi trebuit să facă măcar o
vizită în Ardeal, pentru a-i
arăta lui Kover că pe acolo nu
trec autostrăzile iredentismu-
lui budapestean.

Iar ocazii au fost
destule. Şi nu era nevoie de
inventarea unor „prilejuri”. Ar fi
trebuit să meargă acolo
dimpreună cu ministrul culturii
când a fost încendiată casa lui
Avram Iancu. Ar fi trebuit să
meargă acolo imediat după
declaraţiile belicoase ale am-
basadorului Ungariei la
Bucureşti. Ar fi trebuit să
meargă acolo unde primarii
maghiari au început să ridice
steagul Ungarei, nu doar pe
primării, ci şi pe catarge
înălţate în mijlocul urbelor.

●

Traian
Bădulescu

AAruncându-mi cîte un
ochi spre afişele şi benerele
electorale, mi-au rămas pe
retină cu cîteva figuri devenite
agasante fiind tot acelea care
s-au tot învârtit prin funcţii
politice, cu foarte conotaţioi ad-
ministrative, fiind cam aceiaşi
băgăcioşi, mişcători, gălăgioşi
şi “activi”, (cărora Ion Iliescu le-
a zis demult “activişti”, care po-
litica le devenise o profesie,
declarată de acelaşi împătimit
în această “îndeletnicire”, de
mare preţ în socialism,
“revoluţionari de profesie”.

Primul a fost el, care
20 de ani a dominat această
imagine a benerelor şi sa
afişelor, acum luându-i locul pe
muteasca, activistul “obscur”,
parcă de sindicat, numit el
Onţanu,(de la Oanţă-
tărăboanţă), făcxut de ai lui
general, lume bună, în plină
psace şi în civilie de câănd se
ştie, cel apărut pe afiş în sim-
plui “proletar” în cămaşă, cu
mâna stângă la inimă,
spunându-le săracilor cei mai
mulţi în sectorul 2 al capitalei
aşa: “am fost şi am rămas ca
voi, tovarăşi, simplu membru
de partid”.

Culoartea roşie –
violentă – domină cămăşile
ciracilor ce-i fac propagandă,
fondul la afişe şi materialul
chioşcurilor de vânzare a fo-
tografiilor cu chipul neclintitului
tomvarăş, mort de grinşa

României, cum zice şi partidul
de foşti, regrupaţi în jurul unui
general cu tic nervos, care, în
ciuda constituţie, facve politică
pe faţă, fiind chiar preşedinte al
partidului “trădătorilor”, plecaţi
mai toţi de la PSD…E ceva in-
credibul: după 22 de ani, în loc
să fi văzut o pleiadă de tineri
din partide noi, vedem un
Prigoană îndopat şi cu
mustaţă, care promite trans-
port gratuit în capitală, (să nu
mai poţi urca într-un vehicol de
transport în comun, pline de
ţigani,care se vor căruţi aiurea
de te miri colo).

M-am uitat atent şi prin
sate… Figuri de suprahrăniţi
care au fost şi mai vor să fie
primari sau adversari mai plini,
mai rotofei şi mai suficienţi.
Face figură nouă, dorită şi
dătătoare de speranţă, un
tânăr numit el, întâmplător,
exact ca “primarul de meserie”
Negoiţă de la sectorul 3, fost el
sectrorul cel mai roşu, fiindcă
aici, cu fieful la 23 august
uzina, candida mereu
Ceauşescu.

E un nume al
generaţiei – Sorin Robert
Negoiţă. Nu ştiu ce-o face,
pentru că entuziasmul meu la
aparţia   celuilalt tînăr Robert
zis el şi Turcescu, m-a
dezamăgit, văzându-l căzut
rău în tagma foştilot activişti de
presă de partid Cristoiu şi
Boda.Oricum..frumos de tot, în
simplitatea lui, benărul cu
chipul relaxat şi atent al “doc-
torului” care a arătat “că se
poate”, când “se vrea”. Parcă

am uitat originea lui într-un
general de securitate şi jocul
extraordinar al unui tip peste
măsură de băgăcios, mare pri-
ceput în a face bani prin mai
multe funcţii la stat…

Prin sate mai bâzâie
cântecul acela zis de Furdui
Iancu, cum că noi suntem
români, urlând în final că de
fapt suntem romani, urmaşii
unuia Traian…Unde or fi dacii
şi regele erou Decebal?…”Ei,
şi ce-i cu asta”? Ne înfruntă cu
atitudine agresivă, proletară
Ion Iliescu…Misiunea mea
aproape că mi-am îndeplinito-
o: nici un membru de partid n-
a fost întrebat ce-a făcut în
comunism. Nu mai vorbimn de
activişi şi mai ales despre
ofiţerii de securitate. 

Acarul Păun a fost 22
de ani “informatorul”, care,
iată, nici acum n-arte acest
drept de a candida pe undeva.

În rest… Doar
ei…”revoluţionarii de profesie”,
rudele, prietenii , poate şi fii lor,
peste tot. Fie că suntz “la put-
ere” sau în ceea ce se cheamă
– propriu, impropriu –
opoziţie…Cum să nu-şi
permită ungurii să vină, chiar
fără aprobare, în ţară şi să ne
ceară să plecăm din Ardeal,
că-i al lor!?.

●
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Iulian Chivu

- într-o declarație politică a senatorului Alexandru Mocanu -

SSenatorul PDL de Teleorman Alexandru Mocanu este
foarte generos cu presa și, ori de câte ori are ceva de spus, o
face cu argumentele sale tulburând apele tocmai atunci când par
a fi mai liniștite. Așa de pildă, în 5 iunie, prin biroul său parla-
mentar din Alexandria, trimite o declarație politică cu scopul evi-
dent de a confirma un articol al unui jurnalist bucureștean postat
pe site-ul unui post de televiziune.

„Autorul ‒ spune senatorul Mocanu ‒ lasă să se
înțeleagă că a intrat în posesia declarațiilor date în fața organelor
de cercetare penală din cadrul Inspectoratului Poliției Județene
Teleorman de către PSD-istul Florin Tunaru (actualul „vice” de la
ANAF), Dan Pena (om de afaceri, unul dintre acţionarii Modul
Proiect şi al unor firme din judeţ, falimentate premeditat), dar și de
o serie de cetățeni care, deși apar oficial ca sponsori ai cam-
paniilor electorale ale PSD din 2008-2009, aceștia neagă că ar fi
donat vreodată sumele trecute în dreptul lor în Monitorul Oficial.
Printre ei (îi) găsim pe Dacian Florin Teacă-avocat (donație 1,7
miliarde lei!), Băluţescu Mircea (2,0 miliarde lei!) şi Preda Ion
(1,2miliarde lei!)”.Semnatarul articolului citat de Alexandru Mo-
canu vorbește despre așa-zisele cazuri-școală de spălare a ban-
ilor, iar ceea ce s-a petrecut la Alexandria ar fi făcut obiectul unei
anchete a IPJ trecute mai apoi sub tăcere.

„Ca parlamentar de Teleorman, adaugă Alexandru Mo-
canu, confirm că acum vreo doi ani, printre oamenii bine informați
din Alexandria, circula întrebarea: «Ai auzit de sponsorizările de
la PSD? », și după două-trei nominalizări sonore, urma concluzia:
«Hora e mare! »”. Din câte a auzit parlamentarul teleormănean,
poliția pare să nu fi fost impresionată de dimensiunile acestei
hore și „curioșii, în general ‒ ministrul de interne, ANI și DNA-ul,
în special ‒ speră să lectureze cu atenție Monitoarele Oficiale re-
spective pentru că, îi asigură senatorul, vor fi impresionați. Pe
lângă cei menționați mai sus, printre sponsorii oficiali ai PSD Tele-
orman se numără și o adevărată cohortă de primari PSD!” Pen-
tru aceștia din urmă, sugerează parlamentarul, sursa donațiilor
este urșor de verificat, fiindcă unii dintre sponsori „nu au câștigat
toată viața lor suma pretinsă a fi donată PSD-ului în 2008”. Și,
legat de aceste cazuri-școală, Alexandru Mocanu  este suspicios
în legătură cu numirea  la ANAF a lui Florin Tunaru ca „vice” prob-
abil  pe post de … Grăjdan, pentru a imacula astfel dosarul Tro-
feul sponsorizărilor ilegale.


