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„A şti la scară umană poate 

fi folositor, dar în nici un caz

mântuitor.”

- Petre Țuțea

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Diktat”-ul paneuropean„Diktat”-ul paneuropean

Cezar 
A. Mihalache

CCererea cancelaru-
lui Germaniei, Angela
Dorothea Merkel, are din
start caracterul unui „diktat”
postbelic, depăşind cu mult
limitele „acceptabile” a așa-
ziselor cedări de părţi 
din propriile suveranități
naționale, cedări tolerate
până acum de ţările eu-
ropene cu dinţii scrâşnind
de furie. Cedări de suveran-
itate ce s-au întins de la pro-
cesul de eliminare treptată a
monedelor naţionale, repere
fundamentale ale identității,
până la impunerea mai re-
centului plan fiscal euro-
pean, statele membre
înghiţând toate aceste com-
promisuri sub eticheta
cedării doar „a unor părţi de
suveranitate”.

„Doamna de teflon”
nu se mai mulţumeşte însă
doar cu „părţi” de suverani-
tate, iar cererea ei vizând
crearea din nimic pentru
comisarul pentru afaceri eu-
ropene a unui drept de veto
asupra fiecărui buget
naţional, reprezintă o încer-
care evidentă de confiscare
a suveranităţilor naţionale.
Suntem, de fapt, în faţa unui
moment care trasează linia
de demarcaţie dincolo de
care se conturează o
violentă interpunere în drep-
turile de decizie ale unei
ţări, o intervenţie nu în spir-
itul deja depăşit al „Big
Brother”-ului, ci în acela de
acţiune coercitivă a unui
jandarm suprastatal. Inclu-
siv prin desfiinţare violentă
a „identităţii în diversitate”,
principiu care a permis
construcţia Europei de azi.

O construcţie care
nu mai răspunde proiectelor
imediate ale Angelei Merkel.

Ale unui personaj
care tinde să devină, dintr-
un cancelar, un adevărat
„fuhrer” decizional. Şi nu
unul doar al Germaniei, ci al
întregii Europe. Deja
deplasările acesteia sunt
suspect de apropiate unor
acţiuni de identificare și
racolare în țările membre,
prin acordarea de sprijin
politic, a unor aghiotanţi
care să-i aplice planurile. 

În Grecia, în Româ-
nia, chiar şi în Republica
Moldova, într-o perspectivă
nu atât de îndepărtată, can-

celarul-fuhrer „descalecă”
pentru a se asigura de
slugărnicia unor „major-
dormi” gata să-și vândă
națiunile doar pentru o zi în
plus la putere. Mai ales că
banii de care dispune Ger-
mania, ca sprijin pentru „sal-
varea” Europei, constituie
de asemenea un argument
convingător, chiar dacă sunt
de fapt bani prin care se
trasează abuziv noua linie
financiar-fiscală, și nu
numai, a Uniunii Europene.
Iar impunerea unui drept de
veto asu-
pra bugetelor naţionale
semnifică și sfârşitul parla-
mentelor naţionale, acestea
urmând a fi reduse practic la
statutul de camere re-
gionale. Care vor „legifera”
doar pe linia trasată de de-
cizia central-europeană,
într-o răsturnare fără prece-
dent a tuturor cutumelor,
normelor şi recomandărilor
pe care s-a construit Uni-
unea Europeană, eli-
minându-se dreptul funda-
mental decizional al unui
stat membru de a aplica sau
nu aceste norme.

Astfel, crearea unui
drept de veto asupra
bugetelor naţionale de-
schide drumul spre un
adevărat „Diktat” paneu-
ropen. Primul Diktat post-
belic al Europei, Angela
Merkel avansând aceste
„sugestii” într-un calcul
foarte precis. Să ne am-
intim, bunăoară, de faptul
că, în urmă cu numai câteva
luni, în plină criză politică la
Bucureşti, Traian Băsescu
vorbea, aparent pe nepusă
masă, despre o necesară şi
imediată cedare a
suveranităţilor naţionale. 

La acel moment
părea doar discursul fan-
tezist al unui personaj care,
băgat în seamă de fuhrer-
cancelarul Merkel, s-a simţit
obligat, ca orice vasal, să
lanseze o întreagă tiradă
despre viitorul Europei. Dar
nu a fost nimic întâmplător,
preşedintele României fiind
unul dintre vasalii-pioni
trimişi de fuhrer-cancelar să
testeze reacţia membrilor
UE faţă de posibilele discur-
suri, „argumente” şi im-
puneri vizând cedările de
suveranitate în perspectiva
unei noi construcții eu-
ropene: Statele Unite ale
Europei.

Cedări și renunțări
ce vizează acum controlul

bugetelor naţionale, prin
aprobarea acestora de
către comisarul pentru afac-
eri economice înainte 
ca însăşi parlamentele
naţionale să se pronunţe,
dar care se vor extinde apoi
cu mult dincolo de limitele
juridice ale tratatelor eu-
ropene, „concesii” ce vor
sfârşi într-o cedare totală a
suveranităţii de către fiecare
stat-membru. 

Și vorbim, printre
multe asemenea prevederi
„unice”, de un cod al muncii
la nivelul UE, de crearea
unui plan unic de supraveg-
here bancară ce ar urma să
vizeze peste 6000 de bănci
(şi care încalcă clar limitele
de acţiune permise de
tratatele europene), asta
după ce la nivelul statelor-
membre „de mâna a doua”
s-a realizat oricum, într-o
primă etapă, controlul ban-
car la nivel național prin
desfiinţarera băncilor auto-
htone şi înlocuirea acestora
cu surogatele de tip „filiale”
ale unor „bănci-mamă”. Iar
România nu a făcut
excepție; dimpotrivă…

Or, repetându-se, nu
istoria, ci laşitatea unor ges-
turi pe care suntem
condamnaţi a le trăi, aidoma
faptelor de dinaintea unei
jumătăţi de secol care pare
a fi trecut inutil, nici una din-
tre celelalte puteri ale Eu-
ropei, unele în pragul
colapsului finanaciar și
privind prin urmare spăşite
la sprijinul de care vor avea
nevoie, nu s-a pronunţat
clar pentru respingerea
acestei agresiuni asupra
suveranităţilor naţionale.

Al „patrulea reich” s-
ar putea, așadar, să poarte
numele de Statele Unite ale
Europei. E drept, pe „porţile”
sale nu va mai scrie „Arbeit
macht frei” („Munca te
eliberează”), ci „mein
kampf”-ul Angelei Dorothea
Merkel: „Uneori e nevoie să
fii dur ca să schimbi ceva în
Europa”.

●

S-a spart parola la DIICOT!S-a spart parola la DIICOT!

Ionuț
Țene

AA căzut ca o bombă
pe televiziunile de ştiri publi-
carea stenogramelor DI-
ICOT, cu înalţi demnitari sau
politicieni ai regimului Traian
Băsescu. Totul a pornit de la
o conexiune din dosarul fos-
tului şef ANAF Sorin Blejnar
acuzat de evaziune fiscală la
scară largă. Surpriza nu a
fost foarte mare că au apărut
nume grele ale regimului
Băsescu implicaţi în dosar
Udrea, Cocoş, dispărutul
Codruş Marta, Scripcaru
etc., ci faptul că însuşi
preşedintele Traian Băsescu
în funcţie apare în
stenograme ca ultimul co-
calar corupt. Nu discut acum
despre limbajul de interlopi ai
înalţilor demnitari ai statului
puşi pe căpătuială pe banii
statului român, ci doresc să
arăt semnificaţia politică
majoră a publicării acestor
stenograme.

Este prima dată când
se fac publice stenograme
cu interceptări ale
preşedintelui României în
funcţie. Acest lucru spune
multe despre disoluţia
regimului Traian Băsescu,
dar şi a statului român în
general. E clar că discuţiile
telefonice ale preşedintelui
Băsecu sunt securizate de
STS şi înregistrate pentru a
fi clasificate şi publicate după
un număr mare de ani, aşa
cum se întâmplă în toate
statele civilizate. Abia acum
după 40 ani aflăm frânturi de
convorbiri telefonice ale
preşedinţilor americani
Kennedy sau Nixon de-
clasificate de FBI. 

Cum s-a putut ca
nişte înregistrări telefonice
cu preşedintele României să
fie făcute de DIICOT peste
securizarea STS în dosaul
Sorin Blejnar? E clar că aici
a avut loc un scurtcircuit
politic. Pe de o parte STS a
dat voie DIICOT să-l inter-
cepteze pe Băsescu, ori
chiar generalii de la STS l-au
trădat pe Băsescu şi au
schimbat barca politi-
că furnizând DIICOT
înregistrările telefonice. 

E clar că la cel mai
înalt nivel politic în stat se
duc lupte politice dure în
care sunt implicaţi ofiţeri
STS, SRI sau DIICOT. Legal
e imposibil să fie date pub-

lice stenograme cu
înregistrări ale preşedintelui
României în funcţie. 

În cei 23 de ani nu s-
au publicat înregistrări cu Ili-
escu, Constantinescu sau cu
Băsescu în primul mandat.
Sigur peste vreo 40 de ani
acestea vor fi treptat de-
clasificate pentru istorici.
Cum s-a reuşit acum să se
publice o stenogramă cu

discuţii între Băsescu şi Ble-
jnar? E evident că sunt ofiţeri
de securitate care au trecut
în cealaltă barcă politică a
USL şi a Guvernului Ponta
sau fac jocuri politice pe care
noi nu le înţelegem încă.

Primul semnal al
destructurării regimului
Băsescu l-a dat fostul
procuror general Kovesi care
a renunţat să mai candideze
la un nou mandat de
procuror general, fiind
obligată de Guvern să se
retragă. Publicarea recen-
telor stenograme în care
apar discuţii, ca între inter-
lopi, între preşedinte şi capul
evaziunii fiscale arată clar
corupţia la cel mai înalt nivel
în ţară, dar şi disoluţia statu-
lui român care nu mai este în
stare să securizeze convor-
birile preşedintelui României
în funcţie oricare ar fi acesta.

În America ar fi
apărut haşurate cu negru de
către FBI discuţiile acuzatu-
lui cu preşedintele. Mâine
putem afla pe surse DIICOT
ce a mai discutat Băsescu cu
Merkel sau Barroso. Cred că
ar fi interesant. E clar că
asistăm la o disoluţie totală a
statului român în lupta
politică între Băsescu şi USL
şi la dezintegrarea regimului,
care pare părăsit sau trădat
acum şi de proprii securişti.
.

●
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Domnilor politicieni, oare Viktor Orbán n-ar trebui declarat „persona non grata”?Domnilor politicieni, oare Viktor Orbán n-ar trebui declarat „persona non grata”?

Al. Țenescu

UUrmăresc de mult timp
acțiunile publice, mai mult sau
mai puţin politice, ale domnului
Viktor Orbán. De la el de acasă
și de la noi, din România. Cele
mai multe dintre ele au fost și
sunt în continuare jignitoare
sau de-a dreptul provocatoare.

Vine aici când doreşte
– ceea ce în fond nu ar fi con-
damnabil, dacă s-ar comporta
potrivit statutului pe care-l are
și regulilor diplomatice – dar să
te jignească și te provoace la
tine acasă…..Parcă e prea
mult, totuși. Ori în asemenea
situații, ar trebui să se mani-
feste consens și solidaritate.
La asta se așteaptă poporul
român lovit (încă o dată) în
demnitatea lui, și mai ales cei
care au încă vie în conștiința
lor prigoana maghiară din alte
timpuri istorice nu prea
îndepărtate. 

Însă meschina și miz-
era politică care se practică
aici și acum, nu lasă loc unor
asemenea atitudini, și drept ur-
mare asemenea personaje se
simt încurajate în manifestările
lor vădit ostile statului român. 

Și asta în timp ce atitu-
dinile de curaj și demnitate
națională din partea unor
membri ai clasei politice
românești sunt tot mai rare, în-
târziate sau chiar inexistente. 

Poate că tocmai de
aceea, ar trebui să ne amintim
– ca să știm la ce să ne mai
așteptăm – câteva dintre
afirmațiile discutabile, cele mai
vizibile și mediatizate, ale lui
Viktor Orbán. 

Un personaj care a în-
ceput să îngrijoreze în ultimul
timp – cam târziu, dar tot e
bine – întreaga Europă și chiar
pe jandarmii mondiali,
”vigilenții” apărători americani
ai democrației și păcii mondi-

ale.               

16 februarie 1996 
(Budapesta)

A avut loc prima reuni-
une al Clubului pentru politică
externă al FIDESZ. ”Politica
ungară față de țările vecine,
cât și față de minoritățile
maghiare este falimentară (…),
declara cu această ocazie
Németh Zsolt, vicepreședinte
FIDESZ. Este cazul să se
pună capăt pasivității
diplomației ungare aflată într-o
continuă defensivă în fața
propunerilor românești privind
reconcilierea istorică”, a con-
tinuat același Németh Zsolt.
Prezent și el la manifestare,
Viktor Orbán, președinte al
FIDESZ, a declarat că sprijină
ideile lui Tőkés László privind
autonomia secuiască.

24 iulie 1997 
(Târgu Secuiesc)

Prezent la un forum de
dezbateri organizat la Târgu
Secuiesc, Viktor Orbán a ata-
cat în termeni duri politica gu-
vernului (socialist) Horn care –
în opinia sa – nu este capabil
să sprijine dorințele de au-
tonomie ale minorității
maghiare de peste granițe.

12 august 1997 (Oradea)

”Budapesta trebuie să
sprijine deschis aspirațiile de
autonomie ale minorității
maghiare din Transilvania și
instituțiile adecvate acestei au-
tonomii. Ceea ce dorim noi,
depășește tratatul de bază,
diferențiindu-se de intențiile
originare ale actualului guvern
(socialist – n.a.)”, a declarat
Viktor Orbán pentru
săptămânalul Erdélyi Napló, ce
apare la Oradea.

13 septembrie 1997 
(Odorheiu Secuiesc)

Aflat la Odorheiu Se-
cuiesc, ca urmare a unui
turneu întreprins în Transilva-
nia, Viktor Orbán a declarat din
nou că sprijină din toate puter-
ile autonomia maghiarilor din
Transilvania, retrocedarea
bunurilor bisericilor maghiare,
etc., lăsând totodată să se
înţeleagă că se consideră cu
deplin temei ca fiind
conducătorul a 15 milioane de
maghiari.

14 septembrie 1997 
(Târgu-Mureș)

”…în fiecare localitate
din Transilvania unde trăiesc
maghiari, importantă este con-
struirea unei mici lumi
maghiare, cu toate instituțiile
ei, de la grădinițe și până la
autoguvernările de rigoare…”,
a declarat Viktor Orbán,
prezent în urbea mureșeană.

28 mai 1998 
(Budapesta) 

”Am declarat în nu-
meroase rânduri că granițele
statului ungar nu se suprapun
cu cele ale națiunii ungare. Vi-
itorul guvern va fi unul al în-
tregii națiuni ungare”, a
declarat Viktor Orbán cu
ocazia câștigării alegerilor de
către FIDESZ – PCU.

Acțiunile provocatoare
ale lui Viktor Orbán la adresa
statalității românești au contin-
uat deși, e drept, în unele pe-
rioade de timp ele au mai
scăzut în intensitate. Prost
sfătuit sau poate prea im-
petuos  în unele manifestări,
Orbán a făcut și unele gafe
diplomatice. Mai trebuie
menționat și faptul că după
1998 acțiunile care, direct sau
indirect, aduceau în discuție
sub o formă sau alta statali-

tatea românească, s-au diver-
sificat ca modalitate, ele con-
tinuând fie sub forma unor
inițiative din interiorul
României, fie din exteriorul
acesteia, scopul fiind însă
același: crearea artificială a
unei probleme maghiare și mai
ales internaționalizarea aces-
teia.

O „nuanțare” 
din partea SUA

Spre exemplu, în pe-
rioada 26-28 iunie 1999, în
stațiunile Fonyód și
Balatonszársző s-a desfășurat
o reuniune la care au participat
mai multe persoane aparținând
grupului radical maghiar din
Odorheiul Secuiesc – cei ce
vor înființa ulterior Uniunea
Civică Maghiară –
reprezentanți ai Uniunii
Maghiare Ardelene și
reprezentanți ai maghiarilor din
Voivodina. Acolo s-au pus în
discuție probleme ale
minorităților maghiare, inclusiv
obținerea autonomiei, precum
și problema unui eventual spri-
jin în acest sens din partea
unor țări occidentale, dar și a
NATO. Cu această ocazie Vik-
tor Orbán a invocat sprijinul ofi-
cial al Pentagonului și cel al
NATO. Două săptămâni mai
târziu, mai precis pe data de
14 iulie 1999, aflat în vizită la
Budapesta, William Cohen,
secretarul de stat american al
Apărării, a ținut însă să
nuanțeze problema autonomiei
maghiare la care făcuse ante-
rior referire Orbán și nu a dorit
să o abordeze din punct de
vedere al asigurării ei prin
amenințare militară. Cohen a
dat în același timp asigurări că
problema autonomiei și a
minorităților maghiare va
ocupa un capitol separat în
cadrul Pactului de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est.

Pas cu pas… De ce

au tăcut și tac în continuare
autoritățile române?

Pe data de 26 oc-
tombrie 2003 a avut loc ședința
de constituire a Consiliului
Național Secuiesc (CNS) la
care au participat 190 de
delegați, iar două luni mai
târziu, mai precis pe data de
13 decembrie 2003, la Cluj-
Napoca, a avut loc constituirea
Consiliului Național al Maghiar-
ilor din Transilvania (CNMT),
sub președinția lui Tőkes Lás-
zló. A fost ocazia cu care
reprezentanții CNS au impus o
structură proprie ca parte a
CNMT. Seria acțiunilor reven-
dicative a continuat prin
adoptarea la Sfântu Gheorghe,
pe data de 17 ianuarie 2004, a
Statutului de Autonomie a
Ținutului Secuiesc. Respec-
tivul statut prevedea structuri
legislative și executive proprii,
legi de autoguvernare a se-
cuilor, înființarea unor structuri
polițienești proprii, precum și
organizarea unor instituții pro-
prii de autodeterminare.

În prima partea a anu-
lui 2005 a început o campanie
anti-Trianon, ocazie cu care a
fost difuzat în Transilvania doc-
umentarul cu certă tentă
revizionistă intitulat ”Trianon”.
În partea a doua a anului, o
serie de ziare de limbă
maghiară din România au în-
ceput o campanie de reconsid-
erare și glorificare a lui Miklos
Horty. Privite însă global, toate
aceste acțiuni – aparent dis-
parate, cu protagoniști diferiți și
obiective diferite – sunt de fapt
subsumate aceluiași scop pe
care l-am enunțat anterior:
crearea artificială a unei prob-
leme maghiare și mai ales
internaționalizarea acesteia. 

Drept urmare, e de
presupus, că ele sunt conce-
pute și dirijate din același cen-
tru operațional.

●

Câinele moare de drum lung, prostul de grija altora!Câinele moare de drum lung, prostul de grija altora!

Ilie  Șandru

MMi-a venit în minte
acest vechi proverb românesc
în clipa în care am văzut ,,grija”
pe care ne-o poartă unii dintre
aliaţii noştri europeni. Se îngh-
esuie parcă, care de care, mai
abitir să ne aibă în atenţie: să
nu greşim, să nu călcăm
strâmb, să ne fie bine, ca unor
aliaţi loiali ce suntem. Cuminţi
şi ascultători, cum sunt românii
din fire, îi ascultăm pe toţi cu
supuşenie şi smerenie, ca
nişte şcolari veniţi în clasa I. Şi
pe Jose Manuel Barroso, şi pe
Viviane Reding, şi pe Angela
Merkel…

Îi ascultăm adică pe
cei ce au hăţurile cailor
nărăvaşi, înhămaţi la acest
poştalion prăpădit, ce scârţâie
din toate încheieturile, gata,
gata să se dezmembreze. El
se numeşte Uniunea
Europeană. Merge prost
această construcţie, fiindcă
prost a fost gândită şi
ansamblată. Culmea e că noi,
românii, suntem făcuţi vinovaţi
de acest drum plin de hăţişuri

şi de gropi, de pe urma cărora
poştalionul european e
aproape hârbuit. Noi suntem
arătaţi cu degetul, tocmai noi,
cei care ne-am îmbaracat ul-
timii! Aşa a zis, nu demult,
neamţul Guido Westervelle, că
n-au avut de lucru vesticii când
ne-au deschis uşa ca să
călătorim împreună cu ei.

Să călătorim, unde?
Spre economiile din vestul Eu-
ropei, foste cândva sănătoase
şi puternice, intrate acum în
colaps, pregătite să închidă,
una câte una, să dea fali-
ment?! Cine le-a împins spre
prăpastie, noi? În nici un caz!
Mai sigur este că suntem şi noi
împinşi, uşor, uşor, spre
aceeaşi prăpastie. De aceiaşi
,,vizitii” care conduc poştalionul
european. De-aşa grijă…

Dar era gata să uit că
ne poartă de ,,grijă” şi alţii. Şi
nu de ieri, alaltăieri, ci ceva mai
de mult. Fiindcă ne ,,iubesc”
atât de mult încât sunt gata şi
acum, ca şi altădată, să ne
pună pe taraba unui iarmaroc
şi să ne vândă la preţ de sec-
ond hand. Nu ar face-o pentru
întâia oară. Aţi ghicit: sunt en-

glezii, cei cărora le place atât
de mult de li se spună ,,gentle-
meni”!

Cei care lucrează în
redacţia publicaţiei ,,The Sun”
nu se prea comportă deloc ca
nişte gentlemeni. Fiindcă cei
care răspândesc minciuni, prin
ceea ce scriu, nu pot fi numiţi
aşa, decât mincinoşi. Iar să le
spui  gentlemeni mincinoşi, nu
merge. Deci aceşti mincinoşi
de la ,,The Sun” vor să-i bage
în sperieţi pe toţi englezii.
Cum? Scriind că ,,Politica din
România de a se relaxa reg-
ulile de acordare a cetăţeniei
pentru persoane din Republica
Moldova a stârnit furie în
statele occidentale dezvoltate
care se confruntă cu valuri de
migranţi…”. Iar valurile acestea
de migranţi est-europeni,
români în primul rând, vor
trece înot Canalul Mânecii şi
vor da năvală peste englezi,
lăsându-i fără pâinea lor cea
de toate zilele.

Nu se sperie cei de la
,,The Sun” de sutele de mii de
asiatici de toate etniile care
dau buzna peste ei. Nu, numai
de  ,,persoanele din Republica

Moldova”, cărora România le
acordă prea uşor cetăţenia.
Oare să nu ştie ei că acele
,,persoane”, nu sunt nici indi-
eni, nici pakistanezi, nici
chinezi etc., ci sunt români.
Români, rupţi mişeleşte de
trupul ţării în care s-au născut
părinţii, moşii şi strămoşii lor,
obligaţi să trăiască sub o
ocupaţie străină decenii de-a
rândul. Sub cizma imperială a
Moscovei. De altfel, nu poţi să
nu te întrebi dacă nu cumva
toate acestea se fac chiar la în-
demnul Moscovei, ca un fel de
răzbunare pe românii
basarabeni, care se zbat să
scape de ea?

Iar acestor ,,getle-
meni”, care ne poartă atâta
,,grijă”, nu se poate să nu le
amintim că datorită acesteia
am ajuns şi noi sub cizma
sovietică. Şi am răbdat-o
vreme de vreo 40 de ani! Şi
atunci, ca şi acum, România a
fost victima unui târg ticălos,
aşa-numitul ,,acord de procen-
taj”, survenit între Churchill şi
Stalin, ,,clocit” la Moscova, în
noaptea de 9 octombrie 1944,
după orele 22 ,,când momen-

tul era prielnic pentru
tranzacţii”! (Churchill). Deci,
am fost vânduţi, pur şi simplu,
fără nici o ruşine! Am fost
alungaţi din Europa. Ni s-au în-
chis toate uşile, ca unor
condamnaţi la exil pentru
veşnicie. Am scăpat, totuşi, nu
datorită celor ce ne poartă azi
de ,,grijă”, ci prin propriile
noastre strădanii şi sacrificii.

Însă această arătare
cu degetul înspre România mai
are şi un alt tâlc, unul ascuns,
pe care unii dintre ,,getlemenii”
englezi îl urmăresc, spre pro-
priile lor interese. Mai întâi s-a
răspândit în mass-media
egleză nevoia introducerii
vizelor, spre a se stopa
migraţia. Dar asta a fost doar o
fumigenă, care să ascundă
scopul pe care unii dintre
politicenii englezi, extremişti, îl
urmăresc: anume, ieşirea An-
glei din Uniunea Europeană.
Să fie oare vorba de povestea
cu şoarecii care părăsesc
corabia intrată în derivă?

●
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Pactul pentru BasarabiaPactul pentru Basarabia
„ÎÎn viziunea noastră,

acest document este generat
de creşterea interesului faţă de
viitorul comun al românilor de
pe ambele maluri ale Prutului,
reflectat şi în acţiunile culturale
şi sociale privind reîntregirea
naţională, la care s-au manife-
stat zeci de mii de persoane pe
parcursul anului 2012. 

Considerăm că soci-
etatea românească s-a de-
mocratizat şi responsabilizat
suficient după căderea comu-
nismului, dar şi a blocului sovi-
etic, pentru a revendica
anularea pe cale pașnică si cu
respectarea principiilor de
drept internațional în vigoare a
consecinţelor Pactului Ribben-
trop-Molotov.

Solicităm în mod de-
schis politicienilor care reclamă
voturile românilor să se re-
sponsabilizeze şi să aducă în
graniţele naţionale cei peste
trei milioane de români de la
Est de Prut, privaţi de dreptul
la Patria Mamă, bunăstare, se-
curitate și identitate națională.

Considerăm că este
necesar ca toţi factorii de
răspundere din România şi
Republica Moldova să 
fie promotorii solidarităţii
naţionale şi ai reunirii românilor
de pe cele două maluri ale Pru-
tului, mai presus de ideologiile
de partid.

PACTUL PENTRU
BASARABIA reprezintă un an-
gajament și un set de măsuri
concrete care vor fi implemen-
tate pentru reunirea celor două
state româneşti. 

Asumarea este
publică, ceea ce înseamnă că
semnatarii oferă o garanție a
efortului depus în viitor în acest
sens, nu un simplu artificiu
electoral menit să extindă
numărul votanților. Platforma
Civică Acţiunea 2012, coaliţie
formată din peste 30 de
organizaţii nonguvernamentale
şi grupuri de iniţiativă 
care militează pentru 
reunirea României cu Repub-
lica Moldova, organizatoarea
Marşului pentru Unire de la
Bucureşti, din 21 octombrie, în
asentimentul tuturor celor
prezenţi la această
manifestaţie, înaintează
următoarele:

ASUMARE PUBLICĂ

1. Apariţii publice în care să
susțină reunirea celor două
state românești şi
recunoaşterea existenţei unui
singur popor pe ambele maluri
ale Prutului. Termen: înaintea
alegerilor din decembrie 2012.
2. Discursuri în plenul Parla-
mentului care amintesc de
necesitatea refacerii unității
naționale a neamului româ-
nesc prin reunirea cu Repub-
lica Moldova, ținute cu ocazia
sărbătorilor naționale și nu
numai.

LEGISLATIV

3. Garantarea securității Re-
publicii Moldova de către statul
român si partenerii săi
internaționali, în cazul unei

agresiuni externe.
4. Finalizarea procedurilor de
adoptare a zilei de 31 august
(Ziua Limbii Române) ca
sărbătoare legală.
5. Acordarea cetăţeniei
române în mod automat şi sim-
plificat tuturor celor care se
declară etnici români în docu-
mentele oficiale din Republica
Moldova.
6. Desființarea obligației
privind necesitatea deținerii
sumei de minimum 500 de
euro în cazul acordării vizei
pentru cetățenii Republicii
Moldova care doresc să
viziteze România.

ECONOMIC

7. Crearea spațiului economic
comun prin:
a. Subvenționarea taxelor su-
plimentare pentru produselor
fabricate în Republica
Moldova;
b. Integrarea celor două sis-
teme energetice naţionale;
c. Integrarea infrastructurii
aeroportuare, feroviare şi de
transport rutier;
d. Integrarea sistemului poştal
şi unificarea sistemului de tele-
fonie
8. Deschiderea pieței de
muncă pentru toți cetățenii Re-
publicii Moldova.
9. Sprijinirea companiilor din
România și din Republica
Moldova în vederea extinderii
activității pe întreg spațiul celor
două state românești.

INSTITUȚIONAL

10. Crearea unui departament
pentru reintegrarea Republicii
Moldova, aflat în subordinea
directă a primului ministru.
11. Integrarea în strategia
euro-atlantică a României a
unui capitol privind renirea cu
Basarabia şi rolul acesteia în
securitatea naţională dar și a
flancului estic al NATO și al
Uniunii Europene.
12. Compatibilizarea legislativă
dintre România și Republica
Moldova prin implementarea
reglementărilor din acquis-ul
legislativ european tradus inte-
gral în limba română, folosind
expertiza României, de către
Ministerul Justiției și Consiliul
Superior al Magistraturii de la
București, respectiv Chișinău,
precum și de către Institutul
European din România.
13. Bugetarea Departamentu-
lui pentru Românii de Pretutin-
deni cu o sumă egală cu suma
acordată de statul român
minorităților naționale din
România.
14. Numirea la conducerea
ambasadei de la Chișinău, a
Institutului Cultural Român –
Chișinău și a Institutului Eu-
doxiu Hurmuzachi, a unor per-
soane competente, care să
servească în mod real intere-
sele românești.
15. Finanțarea de către Guver-
nul României, în parteneriat cu
Ministerul Culturii de la
Chișinău, a traducerii integrale
în limba română a materialelor
video, conform legislației Re-
publicii Moldova.
16. Deschiderea unui studiou

al Televiziunii Române la
Chișinau, care să transmită zil-
nic informații în și din Repub-
lica Moldova, astfel ca publicul
să fie ancorat în realitatea
cotidiană a celor două spații.

EDUCAȚIONAL

17. Crearea în cadrul Minis-
terului Educației și Cercetării al
României a unui birou special
responsabil cu integrarea
culturală și socială a studenților
și elevilor barasarabeni aflați la
studii în România.
18. Regândirea sistemului de
selecţie a burselor acordate
tinerilor din Republica Moldova
astfel încât aplicantul să poată
demonstra atașamentul față de
cultura, spiritualitatea și valo-
rile românești.
19. Introducerea în manualele
de istorie a unui capitol special
despre despre românii din jurul
frontierelor și din Balcani, în
special privind istoria comună
a românilor de pe cele două
maluri ale Prutului.

Politicienii, ca oameni
de stat care cunosc istoria
poporului pe care îl conduc,
ştiu că „Basarabia e România”,
iar în acest sens, noi, românii,
aşteaptăm ca ei să acţioneze
pentru îndeplinirea idealurilor
naționale.

(Platforma Civică „Acțiunea
2012”)

●

Între țiganizare și stigmatizareÎntre țiganizare și stigmatizare

Ion
Măldărescu

PPrin anii' 90, Franţa,
„sora mai mare a României",
făcea o campanie deşanţată,
catalogând pe toţi românii
drept ţigani. A doua zi după
eclipsa totală de soare din au-
gust 1999, presa franceză con-
semna cu neruşinare că pe
timpul eclipsei, românii s-au
ascuns în case de teama vâr-
colacilor. Cu doi-trei ani în
urmă, presa italiana i-a
nedreptăţit pe români,
aplicându-ne ştampila de
cerşetori-ţigani. În prezent, în
presa elveţiană românii sunt
numiţi „ciori" şi „corbi". Nordicii
se plâng că păcălicii-ţigani din
România i-au înşelat,
vânzându-le bronz şi cupru
drept aur. De mai bine de
douăzeci şi doi de ani, Occi-
dentul ne dă lecţii de
democraţie, dar să ne amintim
cum s-au purtat „democraţii"
occidentali cu ţiganii: „Modul în
care preşedintele Franţei,
Nicolas Sarkozy, îi tratează pe
ţiganii români e unul nazist. [...]
ţările nordice, Germania şi An-
glia, s-au sesizat în această
privinţă şi consideră că
preşedintele Franţei nu
procedează în conformitate cu
legile Uniunii Europene.
Sarkozy nu acţionează deloc
corect referitor la expulzarea
ţiganilor noştri, întrucât au
dreptul la liberă circulaţie, drept

ce nu le poate fi îngrădit. Mai
mult, în U.E., un cetăţean care
a comis fapte penale este con-
damnat şi încarcerat în ţara
unde le-a comis, nu îl trimite ni-
meni în ţara de origine. «Jala
pandado! » (Du-te la puşcărie,
pe ţigăneşte), asta i-aş spune
hitleristului Sarkozy". O
explicaţie coerentă şi fermă din
partea oficialităţilor româneşti
se impunea sine die, dar, din
păcate, lipsa de profesionalism
a diplomaţiei româneşti post-
decembriste nu poate fi
contestată. De asemenea,
lipsa totală de reacţia faţă de
atentatele de acest fel asupra
identităţii de neam este mai
mult decât condamnabilă.
Ghetoul de mentalităţi înconju-
rat de un zid de fum, creat de
minţi rasiste, în care ne aruncă
Occidentul, pune un major
semn de întrebare asupra
oficialităţilor româneşti:
incompetenţă, teamă,
slugărnicie, corupţie sau vîn-
zare de neam?

Modul condamnabil de
a face sluj în faţa Înaltei Porţi -
Uniunea Europeană, „noua
Uniune Sovietică" (aşa cum o
numeşte, pe drept cuvânt, prof.
univ. Corvin Lupu) este
reprezentat de afirmaţia umili-
toare făcută de însuşi actualul
preşedinte al ţării: „...românii -
cetăţeni de rangul doi ai Eu-
ropei". Preşedintele României
şi guvernele perindate la
cârma ţării au avut tupeul să se
răţoiască doar la români, dar
îşi încovoie slugarnic spinările
în faţa oricărui „vizir cu firman",

venit de la Washington, de la
Bruxelles sau de aiurea.
Exportăm slugărnicie şi
supunere necondiţionată în
faţa comisarilor contemporani
de orice provenienţă! Să nu ne
mirăm că, acceptând această
etichetă fără a reacţiona ferm,
vom fi trataţi ca cetăţeni de
rangul doi, ca slugi. Tot aşa
procedau şi comisarii sovietici.
Nu fac discriminare!

În anii '40, evreii - nu
comentez aici din ce pricină -
au fost stigmatizaţi, deportaţi,
închişi în lagăre, numai pentru
că erau evrei. După Al Doilea
Război Mondial, dar şi acum,
au ştiut şi încă ştiu să facă din
„Industria holocaustului" o
sursă profitabilă. Astăzi, noi,
românii, europeni - cu sau fără
voia U.E. -, suntem arătaţi cu
degetul. Ni s-a aplicat eticheta
de ţigani, de-a valma, iar naivii
şi neinformaţii dau crezare.
Guvernul României, M.A.E.,
deşi ar trebui să procedeze
asemenea omologilor lor is-
raelieni, se comportă precum
slugile. Constipaţi de servilism,
nu au demnitatea să spună
răspicat că ROMÂNII nu sunt
ŢIGANI! Respectând reali-
tatea, există numeroşi infrac-
tori şi printre emigranţii români.

De ce nu-i pedepsesc
„democraţii" occidentalii pe in-
fractori - indiferent de ce
naţionalitate sunt - conform
legilor U.E. şi/sau al fiecărui
stat European? Pe de altă
parte, infractorii, fie ei ţigani
sau români, sunt scoşi în prim
plan fără a se prezenta

proporţia, comparativ cu
borfaşii băştinaşi ai statului re-
spectiv. Slavă Domnului, au şi
ei destui.

Nu mă dau în vânt
după simpatia ţiganilor cu kilo-
grame de lanţuri la gât, cu
palate de prost gust şi cu auto-
mobile de lux, care au ajuns să
ne sfidează la noi acasă, dar
asta-i altă treabă de care pu-
treziciunile strecurate în con-
ducerea ţării noaste se fac
vinovate, începând cu primul
preşedinte postdecembrist.
Sângele apă nu se face!
Totodată, incapacitatea
majorităţii ţiganilor de a se
adapta la un stil de viaţă ordo-
nat, pagubele şi infracţiunile
săvârşite prin ţările unde s-au
aciuat, reluând viaţa de nomazi
de altădată, au compromis
etnia ţigănească şi denumirea
de ţigan. Cu acordul
autorităţilor, după '89, s-a col-
portat stereotipul încercat după
ocupaţia sovietică a anilor '50.

Abandonat repede,
fiind dezminţit de realitatea
bunului simţ, acum s-a ivit
oportunitatea de a se debarasa
de numele deja „compromis"
de ţigan, dar utilizat în toate
ţările lumii, pentru a se as-
cunde, machiavelic, în spatele
denumirii apropiate celei de
român. 

De unde până unde
„rrom"?, când sunt ţigani în
modernitate veniţi din
strămoşia lor. Şi-au compromis
numele, n-au decât să şi-l
poarte în continuare, după cum
ceilalţi (români, nemţi, francezi,

americani...), trebuie să şi-l ac-
cepte, fiecare cu conotaţiile
pozitive sau negative asociate.
Să nu ignorăm tupeul şi agre-
sivitatea clanurilor ţigăneşti,
scăpate de sub controlul
autorităţilor româneşti, care
domină prin violenţă şi
ameninţări unele zone locuite
de cetăţenii României şi cărora
până şi „mascaţii" le fac faţă cu
dificultate. Armata de cerşetori
aruncaţi pe străzile ţării de
către aceiaşi conducători de
clanuri, traficul de carne vie
practicat pe scară largă, pentru
care primim reproşuri justifi-
cate din partea Occidentului îi
lasă nedumeriţi şi legaţi la
mâini pe cei care sunt plătiţi să
facă ordine şi cărora le este
teamă ca acelaşi Occident
parşiv să nu-i acuze de rasism.
Pentru că nimeni nu trebuie să
fie mai presus de lege, se im-
pune ca statul român să invite
pe toţi răufăcătorii - „ţigani sau
de alte naţionalităţi" după
graiul ţigănesc: „Jala pan-
dado!".

Cu puţină imaginaţie,
acceptaţi totuşi, vă rog, o între-
bare: ce s-ar întâmpla dacă
evreii ar fi trataţi în Europa pre-
cum românii sau dacă Româ-
nia i-ar trata pe ţiganii infractori
după legile occidentale? Ar fi
vorba de un alt holocaust, de-
spre nazism, fascism... nu? 

Discriminarea pozitivă
a făcut-o Occidentul. El să su-
porte consecinţele.

●
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De la „Jiji” Antonescu la Ciorbea hrebo-iliescianulDe la „Jiji” Antonescu la Ciorbea hrebo-iliescianul

Cezar 
A. Mihalache

CCum fiecare procent
va conta la alegerile din De-
cembrie, lupta pentru fi-
delizarea resturilor de
formaţiuni de pe eşichierul
politic este tot mai acerbă. 

Şi chiar dacă nu
reprezintă poate nici măcar
un sfert de procent din elec-
toratul „captiv”, cele două
mari poluri, „usliştii” şi
„ard(e)iştii”, poluri cârpite la
rândul lor din felurite alianţe,
au ajuns să tragă şi de res-
turile pe care până mai ieri
nici nu le mai băgau în
seamă. În asemenea
condiții, până și scheletul
ţărănist a (re)devenit
prețios, atragerea unor pet-
ice din fragmentatul PNŢCD
de altădată părând lejeră 
și justificată și grație
neînţelegerilor dintre
taberele din „ciorba” nepusă
la masa avocatului Parve-
nescu. În fine, „tabere” doar
cu numele, căci, în politică,

mărimea chiar contează,
acestea fiind mai nişte
„bisericuţe” care au tot tras
în dungă clopotul reîntregirii
formaţiunii de altădată.

Şi, chiar dacă părea

că PNL a făcut cea mai
bună mişcare pentru
captarea celui mai mare
dintre peticele disponibile
din masa de garsonieră a
electoratului ţărănist, prin
atragerea lui Ciorbea în
barca USL, alegerea este
departe de a-i fi convins pe
aceștia. Căci, înainte de a fi
fost privită ca o sinceră
alăturare pentru întărirea
forței liberale, intrarea lui
Victor Ciorbea în USL a fost
asemuită de bătrânii
ţărănişti, care nu pot uita
acţiunile din anii 90 ale

FSN-ului şi PDSR-ului ilies-
cian, unei mizerabile pacti-
zare cu diavolul roşu.

Or, pentru întâia
oară, micul avocat Parve-
nescu ar putea demonstra
detractorilor că nu are capul
mare chiar degeaba,
alegerea de către acesta,
pentru el şi celălalt petic de
electorat ţărănist, a taberei
portocalii mascată sub sigla
ARDeiului, putând împinge
ţărăniştii dejamăgiţi de
trădarea sindicalistului Cior-
bea spre o regrupare. Lucru
de care este conştient până
şi inconsistentul Crin An-
tonescu, pentru care, după
aducerea lui „Jiji” Becali în
PNL, alegerea lui Ciorbea
ca încercare de mări
numărul votanţilor s-ar
putea dovedi o a doua mare
greşeală. Dacă acceptăm
ca fiind vorba de o greşeală
şi nu de croirea unr fisuri
într-un partid pe care are
indicaţia de a-l fărâmiţa.

De aceea, ieşirea la
rampă a fostului preşedinte
de republică, fie el şi interi-
mar, sub eticheta de

monarhist înfocat nu ar tre-
bui să surprindă. Mai ales
că vorbim de un personaj a
cărui statornicie se măsoară
doar prin nivelul constant de
ipocrizie. Iar metamor-
fozarea lui Crin Antonescu,
din preşedintele interimar
de republică de mai ieri, dar
mai ales din postura de can-
didat al USL-ului la un man-
dat de șef de stat, într-un 
fel de agent pentru im-
punerea unei monarhii
constituționale, poate chiar
imediată, nu trebuie căutată
într-un crez real, abil mascat
până acum, ci pur şi simplu
într-un mercenariat pus în
slujba propriului interes. Iar
prin afișarea unei imagini de
monarhist hotărât, Crin An-
tonescu vrea să agaţe două
ţinte aparent distincte.

În primul rând,
momirea electoratului
ţărănist care se distanţează
de Victor Ciorbea după in-
trarea sindicalistului profitor
într-o alianţă în care flutură
şi steagul roşu hrebo-ilies-
cian, dar şi captarea elec-
toratului liberal ataşat

fracţiunii fidele fostului pre-
mier Tăriceanu. Care, după
aducerea lui Becali în partid,
este şi mai îndreptăţit să
agite apele pentru
pregătirea debarcării actu-
alului preşedinte neliberal al
PNL-ului. Dar pentru ca lui
Antonescu să îi reuşească
această abordare, croită la
limita disperării şi probabil
una dintre ultimele edificii
„politice” de sub mandatul
lui, ar trebui ca toţi liberalii
să fie doritori de monarhie. 

Numai că, dincolo
de problema dimensiunii
reale a aripii promonarhice,
oricum captivă fracţiunii fi-
dele lui Călin Popescu
Tăriceanu, Crin ignoră că,
astăzi, tot mai puţini regaliști
mai trec de latura simbolic-
emoţională a ceea ce a
însemnat monarhia pentru
țară.

●

Ceea ce uităm prea des…Ceea ce uităm prea des…

Remus 
Tănasă

VVorbeam cu un pri-
eten despre unele lucruri ale
vremii de azi și-am rămas întru
totul în uimire când el nu putea
pricepe și nici nu admitea că
noi, mai înainte de orice, sun-
tem un popor de țărani. Româ-
nia este, în genere, un sat
mare, cum spunea într-o zi la
„Radio” un scriitor, pentru că
singura celulă vie pe care
rezidă țara este, mai presus de
orice, satul. Orașele noastre,
în marea lor majoritate sunt
niște sate camuflate – și de
aceea ele se zbat într-o totală
neputință de creare de valori
sociale. N-avem decât să
privim viața trândavă a orașului
românesc pentru a ne da
seama că el nefiind încă „oraș”
în concepția largă apuseană,
și, din nefericire, nemaifiind
nici vechiul sat patriarhal,
această viață este mai dinainte
condamnată la o tristă sterili-
tate. Așa că, atât societatea,
cât și Statul, nu-și pot pompa
seva de viață decât din
rețeaua de celule sociale, îm-
pânzite peste fața țării, satele.
O cuminte și înțeleaptă soci-
ologie de acolo ar trebui
necontenit să pornească, o
pricepută administrație ar tre-
bui să se așeze pe această
temelie, iar acțiunea ei de or-
ganizare și de conducere acest
obiectiv mai ales ar trebui să-l
aibă, o serioasă legiferare
acolo ar trebui să-și exercite
acțiunea, căutând ca, prin 
o cunoaștere cât mai
aprofundată a nevoilor de
acolo, să le canalizeze și să le
satisfacă cât mai integral, prin
dispozițiuni legale care să

meargă direct la ținta urmărită,
școala ar trebui să aibă cât mai
îndeaproape în vedere viața
satului, biserica, nici vorbă,
același lucru, literatura și arta
de acolo ar trebui să-și pom-
peze vlaga și sensul, într-un
cuvânt, sângele trebuitor
existenței noastre naționale de
nicăieri nu trebuie așteptat să
vie decât din marele și
nesecătuitul rezervor obștesc,

pentru ca din nou, îmbogățit cu
ceea ce fiecare aduce de la
sine în același sens, să se
reîntoarcă în aceeași inimă,
într-o nesfârșită pompare, care
înzdrăvenește și ține viu în-
tregul organism.

Să luăm de pildă liter-
atura de azi. E de ajuns să ne
întrebăm cât din sângele aces-
tei literaturi pătrunde, la rândul
lui, în țesăturile obștii
românești? Vom ajunge, din
nefericire, la constatări uluitor
de triste. Din întreaga literatură
românească, organismul nos-
tru obștesc nu știu dacă
pompează un procent măcar
de unu la sută. O literatură
străină de duhul obștesc cum
va putea pătrunde în acest
duh? Sunt milioane de români
care habar n-au de vreun fel
de litaratură „românească”, iar
literatorii români cred că fac un
lucru de mare ispravă când își
publică opurile care abia dacă
ating în treacăt epiderma imen-
sului trup al obștii noastre.

De ce? Pentru că
uităm (sau vrem să uităm) prea

des că noi, mai presus de
orice, suntem și rămânem un
popor de țărani. Câte din
acțiunile noastre nu se revarsă
în ridicol, tocmai fiindcă
disprețuim acest adevăr ele-
mentar și primordial. A vorbi azi
de-o literatură pentru popor,
cum și de orice fel de „cultură”
pentru popor, este a sta pe un
teren de activitate peiorativă.
Care din literații noștri nu s-ar
simți oarecum decăzuți din
rangul lor scriitoricesc când li
s-ar propune să scrie pentru
săteni? Toate acestea sunt în-
deletniciri minore și, desigur,
înjositoare, neartistice,
neestetice sau mai știu eu
cum. Se mulțumesc mai
degrabă cu un pumn de cetitori
care le susțin setea de actuali-
tate și nesocotesc milioanele
care flămânzesc necontenit
după un scris bun, onest și
românesc, care nu le mai vine
niciodată. Nu-mi este câtuși de
puțin în gând să jignesc pe
cineva cu aceste rânduri, dar
mi se pare că acesta este
adevărul, adevăr care se
verifică nu numai în ordinea
literară și artistică, dar tot pe
atât de mult în cea socială și
economică.

Aceasta este, de altfel,
după umila noastră părere,
cauza cea mai de seamă a
dezorientării generale la care
asistăm, izvor, la rândul ei, al
altor rele de care ne izbim la tot
pasul. Ne zbuciumăm sus, la
fața mării, în deșartă aparență
că facem cine știe ce lucrare
însemnată, iar de străfundul
plin de viață al mării ne
aducem doar aminte cu nu știu
ce prilejuri electorale.

Soarta aceasta o au
toți cei care uită prea des
adevărurile elementare.
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Mobilizarea, Români: alegerileMobilizarea, Români: alegerile
bat la uşă!bat la uşă!

Ilie Bratu

TToţi cei, în pieptul cărora bate o inimă de Român, indifer-
ent dacă se află acasă (în dreapta sau stînga Prutului), sau sunt
plecaţi la muncă peste hotare, nu pot şi nu trebuie să fie indiferenţi
faţă de Alegerile Generale  din România din acest an şi de cine va
ajunge în noul Parlament! Nu mai încape nici un dubiu că cei care
s-au perindat la putere după lovitura de Stat din 1989 au avut cu
totul alte interese, în afară de Interesul Naţional şi interesele celor
mulţi şi năpăstuiţi!

E timpul să tragem linia şi să concluzionăm: nici un partid,
nici o persoană dintre cele care s-au aflat la conducerea României
după 1989, fie că e vorba de  Parlament sau Guvern, nu mai merită
votul românilor! Este imperios necesar ca în noul Parlament de la
Bucureşti să alegem oameni noi, adevăraţi Patrioţi ai Neamului,
pentru care probleme precum lichidăriiea consecinţelor Pactului
Molotov-Ribbentrop (nu-i un secret pentru nimeni că cheia Reîn-
tregirii Ţării se află la Bucureşti!…), relansarea economiei şi pros-
perarea Ţării, crearea a cel puţin două mln de noi locuri de muncă
şi readucerea acasă a celor plecaţi de nevoie în străinătate,
creşterea şi apropierea nivelului mediu de trai al Românilor de cel
al ţărilor Uniunii Europene, să constituie principalele lor preocupări.

La ora actuală eu nu văd un alt Partid pentru care mi-aş da
votul în afară de Partidul Poporului-Legea Cojocaru (PP-LC), al
cărui Preşedinte este dl profesor, doctor Constantin Cojocaru, în
jurul căruia se constituie, neformal, Alianţa Poporului şi care se va
lansa în campania electorală cu o Listă Naţională alcătuită anume
pe aceste principii şi care, cu siguranţă, va cuprinde şi persoane
meritorii din Basarabia.

Fac apel către toţi românii de bună credinţă, inclusiv către
conaţionalii mei basarabeni care au şi cetăţenia română, oriunde
s-ar afla, să se implice activ în campania electorală pentru alegerile
parlamentare din acest an şi să sprijine fără reserve PP-LC şi
candidaţii acestuia, astfel, ca pe 9 decembrie 2012, prin votul nos-
tru masiv, să aducem în Parlamentul României persone demne să
ne reprezinte, capabile să transpună în viaţă Idealul sfînt de Reîn-
tregire a Ţării şi Neamului Românesc şi aşteptările majorităţii
Românilor!

E timpul, dragi compatrioţi, să ne luăm soarta în propriile
mîini, să ne implicăm activ în viaţa politică din România şi să ne
construim noi înşine viitorul pe care ni-l dorim! Vă îndemn, pe cei
care aveţi vocaţia, să vă înscrieţi cu încredere în PP-LC şi să vă
aduceţi contribuţia la realizarea obiectivelor propuse.

Doar împreună, în numele unui viitor demn al României
Reîntregite, putem reuşi!

●


