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LLa închiderea televiz-
iunii OTV, mulţi au jubilat, nu
s-au distanţat emoţional şi
venal de evenimente şi nu au
privit lucrurile din perspectiva
unui posibil precedent. Nu au
reacţionat nici în clipa în care
guvernul Ponta, deşi abia
ajuns la bucate, îşi făcea de
lucru cu o formulă „democra-
tic”-financiară de reprimare a
viitoarelor portavoci de presă,
adoptând o ordonanţă de
urgenţă care avea să de-
capiteze veniturile din publici-
tate ale operatorilor de presă.
Iar cum „confraţii” de breaslă
(care numai ca fraţii nu se
au!), nu au reacţionat în faţa
intruziunii statului în sfera
economică a presei, a fost de-
a dreptul firesc ca derapajul
CNA, tentat să forţeze o ex-
tensie a „competenţele”
asupra presei online, prin calul
troian al publicităţii pe internet,
să treacă nesancţionat. De la
bun început, noua putere şi-a
impus „criteriile” (financiar-
economice, dar, iată, mai nou,
şi „deontologice”!) pentru felul
în care ar trebui să se exprime
pe viitor mass-media. Iar
„ţinta” pusă pe jurnalişti a fost
clar conturată din clipa în care
plagiatorul copy/paste nu a
dat nici un semnal că ar
intenţiona să dea un „cut” la
Strategia Naţională de
Apărare a Băselului pe para-
graful care include presa între
vulnerabilităţile la adresa Stat-
ului.

Aşa că, nici nu s-a in-
stalat bine guvernul Pon-
thausen la Palatul Victoria, că
CNA a şi lansat o campanie,
cu infiltrări în sfera online, pen-
tru a ne învăţa că gustul se
educă (a făcut-o şi
Ceauşescu, dar cu soia!). În-
demnul era evident: presa tre-
buie educată despre ceea ce
trebuie şi cum să scrie.
Jurnaliştii nu au luat acţunea
CNA ca o posibilă intruziune a
puterii în sfera editorială, ci au
lăsat lucrurile să „curgă”.

Acum, istoria se reptă.
Evident, la o un alt nivel şi cu
un mesaj mult mai radical,
magistraţii fiind trimisi să facă
analize de presă. Iar istoria se
repetă şi în felul în care
„confraţii” de presă îşi freacă
debili mâinile de bucurie că
poate scapă de concurenţa pe
care a pus ochii puterea (la fel
s-au bucurat şi când erau de-
structurate redacţiile presei
scrise, iar astăzi nu mai există
nici unii, nici alţii!). Negazetarii
jubilează că puterea şi-a
asmuţit dulăii asupra uneia

dintre televiziunile de
„concurenţă”. Şi chiar nu
contează cum se cheamă
instituţia de presă intrată pe
făraşul de pe care OTV-ul a
fost azvârlit direct în
tomberonul istoriei presei
postdecembriste! Nu contează
nici măcar „culoarea” puterii.
Esenţial este faptul că Statul
şi-a asmuţit dulăi asupra unei
instituţii de presă. Şi nu ne mai
aflăm doar în pragul creării
unui precedent. Deja lucrurile
sunt cu mult mai avansate, iar
căluşul pregătit unora, şi care
crează starea de fericire a
„concurenţei”, s-ar putea să
astupe gura întregii media.

Şi este suficient să
privim felul în care puterea
inserează în propunerile de
revizuire a Constituţiei arti-
colele de articulat presa, mal-
tratând libertatea de
exprimare cu prevederi ce
vizează obligarea oricărui „mi-
jloc de comunicare” (deci nu
doar presa clasică, ci şi mediul
online) de a preciza atât
sursele de finanţare, cât şi
structura acţionariatului. Căci,
în clipa în care un „mijloc de
comunicare” va deranja, nu va
mai trebui folosit pliciul de
Prigoană al nepromovatelor
legi ale presei, ci se va sălta
de umeri (discret, dar direct)
acţionariatul din spatele vocal-
izei de presă.

Implicarea Consilului
Superior al Magistraturii în in-
timidarea, hărţuirea şi 
anchetarea jurnaliştilor
reprezintă un grav atac la
adresa libertăţii de exprimare.
Şi nu este o măsură
„punctuală”, aia de care se
bucură „confraţii” de presă că
poate duce la înlăturarea unui
concurent de pe piaţă, ci un
avertisment pentru toţi gaze-
tarii neaduşi până acum în
canoanele dorite de putere.

Şi era cât se poate de
previzibil că se va ajunge aici!
Din păcate, la nici 24 de ani de
la câştigarea libertăţii… Pen-
tru că, în clipa în care a fost
arestat directorul „antenelor”,
acuzat că s-a dedat unui
şantaj de presă, „proba”
irefutabilă fiind un spot TV
care anunţa dezvăluiri (pe
care nu le-a mai dezvăluit),
nici un organism de presă nu
a reacţiont faţă de o insinuare
care ar putea condamna în-
treaga presă, de acum, orice
ziarist care va mai îndrăzni să-
şi anunţe subiectul ca
„senzaţional” şi va „ameninţa”
cu dezvăluiri, va putea fi
acuzat de tentativă de şantaj.
Şantaj la linistea de ocârmuire
a puterii…

Aşadar, Consiliul Su-
perior al Magistraturii a cerut
Inspecţiei Judiciare să efec-

tuze verificări privind posibila
încălcare a independenţei
justiţiei (!) de către trustul In-
tact. Să verifice, de fapt, o ac-
tivitate editorială, iar drumul
spre delictul de opinie este
mai scurt decât drumul lui Be-
cali spre libertate. Şi este
revoltător. 

Împotriva judecătorilor
care i-au condamnat pe zeci
de nevinovaţi la ani grei de în-
chisoare, CSM nu a adoptat
niciodată vreo „rezoluţie”. Nu
a luat atitudine nici în clipa
judecătorii au început să-şi flu-
ture în public „şorţuleţele” de
masoni. Dimpotrivă, a dat del-
egare la „zidirea” dreptăţii între
cărămizile lobby-ului masonic.
În schimb, a făcut-o acum îm-
potriva unui trust de presă,
printr-un comunicat demn de
vocalizele lui Kim ir Sen.

Dar este oare cu
adevărat surprinzător? Ori am
uitat despre cine vorbim?! De-
spre instituţia care a forţat
reintroducerea calomniei şi in-
sultei în Codul penal (ba, chiar
cu instigări din partea unor
membrii care cereau pedep-
sirea retroactivă, pentru
„acoperirea” celor trei ani în
care aceste pedepse au lipsit
de pe nicovala justiţiei!), de-
spre instituţia care, în urmă cu
mai multe luni, spunea despre
jurnaliştii aceluiaşi trust (dar
într-o notă de generalizare) că
„au depăşit limitele admisibile
ale libertăţii de exprimare”
(pentru o asemenea expri-
mare, în anii ’90, am fi ieşit în
stradă; astăzi, parcă aşteptăm
şi reintroducerea pedepselor
pentru delictul de opinie).

Aceeaşi instituţie reia
acum „tezele” puterii şi as-
mute inspecţia juridică să lege
câinii de pază ai democraţiei.
Dar de când sunt redacţiile
instanţe pentru a fi supuse
testului de potenţă al CSM-
ului? Iar comunicatul-rezoluţie
este de data aceasta mult mai
„tranşant” Nu, nu mai este
vorba doar de limitele libertăţii
de exprimare, ci de cele „ale
disciplinei discursului public”.
Şi cine va veni oare să traseze
aceste limite? CNA, Parla-
mentul? Sau ponthausenul cu
valenţe paukeriste?! Iar
această anatemă nu trebuie
lăsată nesancţionată de către
opinia publică! Pentru că ast-
fel de „teze” vor putea fi
folosite oriunde, oricând şi,
mai ales, împotriva oricui!

●

Maria Diana
Popescu

DDe ce a fost nevoie de
umilirea invalizilor, care s-au tîrît
pe scările instituţiilor statului,
pentru ca autorităţile să decidă
dacă îşi merită sau nu pensia
de handicap? Nu-i de ajuns să li
se prezinte scuze publice. Au
fost aduşi cu arcanul în faţa
funcţionarilor de la Asistenţă
Socială, să se constate ce mînă
sau picior le lipseşte. Omeneşte
ar fi fost ca aceşti bine plătiţi
funcţionari să se deplaseze
acasă, la fiecare caz în parte.
După atîţia ani de preaslăvit
capitalism nu s-a produs nicio
schimbare benefică  în sistem.
Legile vitale ale societăţii au
rămas repetente. Parlamentarii
noştri supun votului tot felul
aberaţii în favoarea deconstruc-
tivismului social, de aceea n-au
cum să înţeleagă strîmbătatea
unor prevederi legale vechi,
care îi obligă pe infirmi să se
prezinte periodic la comisiile
medicale. În incompetenţa şi
ignoranţa lor, ei cred că după un
an sau doi, infirmilor le-au cres-
cut mîinile şi picioarele lipsă.

Ei, da! Cine zicea că
useliştii sînt loviţi de ghinion s-a
înşelat. În momentele de
înghionteală cronică, au apărut
lăutarii. Două botezuri şi o
nuntă! Ministrul bugetului s-a în-
surat,  iar ministrul Marilor
Proiecte a devenit tătic. Cum să
le mai stea gîndul la fişa postu-
lui în care se află vremelnic?
Cînd ei o dau dintr-un chef în
altul, dintr-un scandal în altul,
dintr-un eşec în altul, din liber-
ate la puşcărie şi invers. Oare
cine e păgubit după aceste
demonstraţii de forţă şi de politi-
cianism? Poporul, veşnic dus
cu preşu’… de Ion Băieşu.
Dacă nu exista lovitura de stat
din „Decembrie 1989”, mulţi din-
tre politicienii noştri ar fi lucrat
pe şantiere, în restaurante, ar fi
făcut bişniţă, ar fi fumat fără fil-
tru, ar fi vîndut gumă de meste-
cat, blugi, ţigări, bilete la stadion
şi seminţe. Niciunul n-ar fi de-
venit vînzător de ţară, de gogoşi
oficiale şi bogătaş celebru prin
şmecherii capitaliste. Dar aşa,
imediat s-au privatizat. S-au
băgat în politică. Politica a de-
venit o industrie de făcut bani.
S-au băgat în fotbal, fotbalul a
devenit o industrie de spălat
bani, au făcut afaceri cu
terenuri, munţi păduri, fabrici,
uzine.

Adică au vîndut econo-
mia naţională şi uite-aşa au
ajuns patroni, milionari, miliar-
dari, ba portocalii, ba galbeni,
ba roşii, ba violeţi. Iar acum
umblă în cele mai luxoase
limuzine, au şoferi personali,
vile cît şcolile de mari, conturile
pline de galbeni şi umblă

îmbrăcaţi cu mii de euro, îşi
oblojesc entuziasmul prin ţările
exotice, iar sănătatea, în clinici
din străinătate. Ce, mai
contează culoarea? Bani să
iasă în „off shore!” Au întins
mese mari, au mîncat acelaşi
borş capitalist şi aşa s-a dez-
voltat ciuperca otrăvitoare a
corupţiei, care nu poate fi
stîrpită cu niciun medicament. 

Cum să-şi mai revină din
asemenea sindrofii, cînd nota de
plată îi revine poporului? Explica-
bil pentru parlamentarii care trag
cîte un pui de somn în plen. Nu
numai la noi. Şi în Parlamentul
European se doarme pe rupte.
Porfitînd de somnul alor noştri,
americanii de la Bechtel îşi iau
miliardul de euro şi pleacă în Al-
bania. Ne lasă cu buza umflată, în
contextul în care americanii au
primit deja peste 1,4 miliarde de
euro, dar au finalizat doar 52 de
kilometri de autostradă şi au lăsat
neterminaţi alţi 60 de kilometri
(Suplacu de Barcău-Borş). Proiec-
tul autostrăzii Transilvania este
unul dintre cele mai păguboase
contracte încheiate de statul
român.

Ce performanţi sînt
americanii la ţepe pe faţă! Au găsit
şi terenul slab, ce-i drept. Cine e
vinovat că politicienii noştri au
ajuns în acest hal? Noi, pentru că
le permitem să ne fure, să
distrugă ţara, s-o fărîmiţeze.
Judeţele ce au? Nu sînt tot
regiuni? Au funcţionat decenii cu
bine! E nevoie de alte armate de
funcţionari în slujba şefilor de
regiuni, de secretare, de şoferi şi
contabili care să le lustruiască
servietele? Directivele U.E. cu
privire la regionalizare vizează în
mod clar fărîmiţarea, desfiinţarea
statelor naţionale şi renunţarea la
suveranitate, pentru fi mai uşor
controlate. „Regionalizarea” nu va
creşte nivelul de trai al
cetăţeanului, nici nu va conduce la
dezvoltarea ţării. Le va fi de folos
doar partidelor şi trimişilor lor în
teritorii şi corbilor din afară. Uite
cum îi dau dreptate fostului min-
istru de la învăţămînt, care afirma
sus şi tare, citez: „partidele sînt
adunături de oameni în jurul unor
interese, iar obiectivele noii
Mişcări Populare este să consti-
tuim o fundaţie care să fie un grup
de oameni uniţi în jurul unor val-
ori.” Care valori sînt de fapt non
valori. Genială emanaţie! N-ar fi
primul dezacord impardonabil. Să
i-l scuzăm pentru iniţiativa
camerelor de luat vederi de la bac,
măsură productivă, de altfel, care
i-a pus cu burta pe carte pe liceeni
şi a stopat copiatul. Basta şi cu el,
şi cu toţi decăzuţii din morală, care
se rotesc pe funcţii de aproape un
sfert de veac, se îmbrîncesc şi se
asmut în declaraţii, iar apoi, întîl-
nindu-se la nunţi şi cumetrii
dansează, mînă în mînă, aceeaşi
sîrbă, de dragul coabitării şi a
funcţiei gras plătite. Nu vom scăpa
atît de uşor de aceste găşti
mafiote care „ne-au pus pe umeri
cît au vrut şi ne-au scuipat şi ne-
au bătut”.

●

Ciuperca otrăvitoare Ciuperca otrăvitoare 
și țeapa pe fațăși țeapa pe față
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RRomânii din ţară şi cei
din străinătate au aflat de la
conducătorii României şi de la
manipulatorii de opinie că,
după mari sacrficii făcute de
cetăţeni şi nu de politicieni a
fost depăşită criza financiară şi
perioada de recesiune
economică. Stăpânii străini ai
României, cei de la Fondul
Monetar Internaţional (F.M.I.),
Banca Mondială şi Comisia
Europeană (Guvernul
internaţional de la Bruxelles)
le-au comunicat cetăţenilor
români că în anul 2013 ţara
noastră va înregistra o creştere
economică de circa unu la sută
şi se va încadra în deficitul
bugetar aprobat.

În acest context,
românii nu înţeleg,
deocamdată, de ce Guvernul
Ponta II a aprobat în ziua de 21
mai a.c., Ziua Sfinţilor Mari
Împăraţi Constantin şi mama
sa, Elena, Ordonanţa de
Urgenţă nr. 46/2013 privind
criza financiară şi insolvenţa
unităţilor administrativ-teritori-
ale, publicată în Monitorul Ofi-
cial al României nr. 299/24 mai
2013. Nedumerirea românilor
sporeşte aflând că:

1) În baza Legii nr.
273/2006 privind finanţele pub-
lice locale, art.85, în termen de
șase luni de la intrarea în
vigoare a acesteia, Ministerul
Administraţiei şi Internelor
împreună cu Ministerul
Finanţelor Publice aveau
obligaţia să elaboreze un
proiect de lege referitor la
insolvenţa unităţilor adminis-
trativ-teritoriale. Guvernul
Tăriceanu nu a respectat
prevederile legale şi, ca ur-
mare, alegătorii români au
acordat şi mai multe voturi
pentru candidaţii PNL în actu-
alul Parlament;

2) În anul 2010, Gu-
vernul Boc a înaintat la Parla-
ment un proiect de lege privind
criza financiară şi insolvenţa
unităţilor administrativ-teritori-
ale. Proiectul de lege a fost
aprobat de Senat şi aşteaptă
votul final în Camera
Deputaţilor;

3) Prin
O.U.G.nr.46/2013 se încalcă
dreptul de proprietate privată
garantat de articolul 44 din
Constituţia României şi nimeni
nu sesizează Curtea
Constituţională !

Sfidând Parlamentul,
unde are susţinere de peste 70
la sută, Guvernul Ponta II a
adoptat O.U.G. nr. 46/2013 la
solicitarea expresă a Fondului
Monetar Internaţional care a
avertizat cu neintrarea scrisorii
de intenţie a României în boar-
dul F.M.I. şi cu denunţarea
Acordului stand-by cu ţara
noastră. După 7 ani de la apli-
carea Legii nr. 273/2006, Gu-
vernul Ponta II motivează
O.U.G. nr.46/2013 de apariţia
unor „situaţii urgente şi extra-
ordinare a căror reglementare
nu poate fi amânată” şi 
de necesitatea respectării
„angajamentelor asumate 

cu organismele financiare
internaţionale.”

Adevăratele motive
care au stat la baza O.U.G. nr.
46/2013 sunt cel puţin
următoarele:
1. Facilitarea dobândirii de noi
proprietăţi imobiliare de către
Ungaria pe teritoriul României,
în special în Ardeal, pentru a
putea argumenta Diktatul de la
Bruxelles, pregătit pentru anul
2014; 2. Sprijinirea faptică a
„Proiectului Israel în România”,
care se derulează de peste 23
de ani şi care are ca scop final
„mutarea” Statului Israel pe ter-
itoriul ţării noastre, în Grădina
Maicii Domnului, în Adevărata
Ţară Sfântă (aşa cum scrie pe
tăbliţele de aur de la Sinaia), în
Dacia Edenică; 3. Desfiinţarea,
prin comasare, a sute de co-
mune româneşti; 4. Susţinerea
demersurilor de regionalizare a
ţării noastre, impuse de la
Bruxelles şi agreate de Bu-
dapesta, vizând asigurarea
condiţiilor pentru dezmem-
brarea teritorială a României şi
ştergerea ei de pe harta Eu-
ropei; 5. Îmbogăţirea reţelelor
de asasini economici şi asasini
politici străini şi autohtoni, prin
vânzarea la preţuri derizorii a
imobilelor aflate în patrimoniul
privat al unităţilor administrati-
teritoriale obligate să intre în
insolvenţă; 6. Sfidarea voinţei
alegătorilor, exprimată la
alegerile locale din iunie 2012,
prin suspendarea din funcţie şi
preluarea atribuţiilor de primar
sau preşedinte al Consiliului
judeţean, pe perioada
insolvenţei, de către un admin-
istrator judiciar, persoană fizică
sau persoană juridică, având
ca principal obiectiv (nede-
clarat public) înstrăinarea celei
mai mari părţi din averea
privată a unităţii administrativ-
teritoriale; 7. Lezarea
demnităţii şi jefuirea locuitorilor
din unităţile administrativ-teri-
toriale intrate în insolvenţă din
cauza şi prin politicile Guver-
nelor post-decembriste; 8.
Umilirea celor care au fost
aleşi, în iunie 2012, în funcţiile
de primari, preşedinţi de Con-
silii judeţene, consilieri locali şi
consilieri judeţeni, prin
încălcarea Legii administraţiei
publice locale; 9. Ignorarea
existenţei şi voinţei structurilor
asociative ale administraţiilor
publice locale.

În campania electorală
pentru alegerile parlamentare
din 9 decembrie 2012, liderii
U.S.L. (probabil, Uniunea
Solicită Lichidarea) nu le-au
spus nici nu le-au promis
alegătorilor că după cucerirea
Puterii vor acţiona pentru lichi-
darea Oltchim, Poşta Română,
C.F.R. Marfă, Nuclearelectrica,
Hidroelectrica, Tarom, Ro-
maero, Întreprinderea de
avioane Craiova, I.A.R. Ghim-
bav, Cuprumin Abrud şi altele,
pentru intrarea în insolvenţă a
Primăriilor, precum şi pentru
desfiinţarea a încă 500.000
locuri de muncă pe calea
disponibilizărilor, în anul 2013.
În Holocaustul împotriva
Poporului Român, cel mai
mare din Istoria omenirii,
desfăşurat în lagărul de exter-
minare România, a venit rân-

dul lichidărilor în unităţile ad-
ministrativ-teritoriale! Până
acum, Regimurile post-decem-
briste se plâng că nu au sufi-
ciente venituri la Bugetul de
Stat pentru că:

a) au lichidat peste
șase milioane locuri de muncă,
adică cea mai mare bogăţie a
Poporului Român, închizând
unităţile economice care
funcţionau şi ofereau locuri de
muncă pentru toţi cetăţenii ma-
jori, în toate satele, comunele,
oraşele şi municipiile, asig-
urând totodată venituri mari la
bugetele locale în vederea
autofinanţării;

b) au dat bogăţiile nat-
urale ale Poporului Român la
cele mai mici redevenţe din
lume unor firme, de regulă,
străine.

c) continuă genocidul
prin admiterea aditivilor ali-
mentari cancerigeni în ali-
mentele de bază şi prin
începerea explorărilor şi
exploatărilor la gazele de şist
prin fracturare hidraulică.

Guvernul Ponta II
constată că au scăzut dramatic
veniturile la bugetele locale şi
a fost instalată artificial şi pro-
gramat criza financiară la
marea majoritate a unităţilor
administrativ-teritoriale, mai
ales la cele din mediul rural.
Ca o soluţie, chipurile de sal-
vare, Guvernul Ponta II a creat
urgent cadrul legal, ascultând
de poruncile F.M.I., pentru a
intra în insolvenţă peste 1.000
de unităţi administrativ-teritori-
ale, iar ieşirea din insolvenţă
să se facă, în principal, nu prin
asigurarea locurilor de muncă
în fiecare localitate şi prin val-
orificarea resurselor locale, ci
prin vânzarea activelor aflate
în patrimoniul privat al
localităţii, cele care aparţin
comunităţilor locale.

Prin O.U.G. nr.
46/2013 s-au dat următoarele
semnificaţii pentru:
1. Criza financiară este starea
patrimoniului unităţii adminis-
trativ-teritoriale caracterizată
prin existenţa unor dificultăţi fi-
nanciare, prin lipsa acută de
disponibilităţi băneşti, ce con-
duce la neachitarea obligaţiilor
de plată, lichide si exigibile, pe
o anumită perioadă de timp. 

Criza financiară este
prezumată în următoarele
situaţii:

a) neachitarea
obligaţiilor de plată, lichide şi
exigibile, mai vechi de 90 de
zile şi care depăşesc 15 la sută
din bugetul general al unităţii
administrativ-teritoriale respec-
tive, cu excepţia celor aflate în
litigiu comercial;

b) neachitarea drep-
turilor salariale prevăzute în
bugetul local de venituri şi
cheltuieli sau în bugetele
instituţiilor ori serviciilor publice
de interes local sau judeţean,
după caz, pe o perioadă mai
mare de 90 de zile de la data
scadenţei.

2. Insolvenţa este
starea patrimoniului unităţii ad-
m i n i s t r a t i v - t e r i t o r i a l e
caracterizată prin existenţa
unor dificultăţi financiare, prin
lipsa acută de disponibilităţi
băneşti, ce conduce la nea-

chitarea obligaţiilor de plată,
lichide şi exigibile, pe o
anumită perioadă de timp.
Insolvenţa este prezumată în
următoarele situaţii:

a) neachitarea
obligaţiilor de plată, lichide şi
exigibile, mai vechi de 120 de
zile şi care depăşesc 50 la sută
din bugetul general al unităţii
administrativ-teritoriale, fără a
se lua în calcul cele aflate în
litigiu comercial;

b) neachitarea drep-
turilor salariale izvorâte din ra-
porturile de muncă şi
prevăzute în bugetul de veni-
turi şi cheltuieli, pe o perioadă
mai mare de 120 de zile de la
data scadenţei.

3. Administratorul judi-
ciar este persoana fizică sau
juridică, practician în
insolvenţă, autorizat în
condiţiile legii, desemnat să
exercite atribuţiile prevăzute la
art. 39 pe toată perioada
derulării procedurii de
insolvenţă.

Administratorul judi-
ciar este numit de judecătorul-
sindic şi primeşte, din bugetul
local, un onorariu care nu
poate depăşi lunar
indemnizaţia primarului sau
preşedintelui Consiliului
judeţean, majorată cu 50 la
sută. În foarte multe localităţi
contribuabilii plătesc pe lângă
indemnizaţia primarului şi un
salariu, la care se adaugă
sporurile, pentru administra-
torul public la care primarul i-a
delegat toate atribuţiile, cu
acordul Consiliului local.
Situaţii similare se întâlnesc la
multe Consilii judeţene. Dintre
principalele atribuţii ale admin-
istratorului judiciar menţionăm
următoarele:
- întocmeşte raportul asupra
cauzelor şi împrejurărilor care
au dus la apariţia stării de
insolvenţă şi propune
judecătorului-sindic soluţii de
redresare;
- elaborează, în termen de 30
de zile, planul de redresare a
insolvenţei, împreună cu ordo-
natorul principal de credite;
- avizează hotărârile Consiliu-
lui local şi dispoziţiile primarului
care privesc operaţiunile finan-
ciare şi patrimoniul unităţii ad-
ministrativ-teritoriale;
- propune Consiliului local sta-
bilirea de taxe locale şi taxe
speciale noi pe care să le
plătească contribuabilii până la
încetarea situaţiei de
insolvenţă;
- propune Consiliului local lichi-
darea unor bunuri care fac
parte din domeniul privat al
unităţii administrativ-teritoriale,
pentru stingerea creanţelor;
- poate propune judecătorului-
sindic suspendarea atribuţiilor
primarului sau ale preşedintelui
Consiliului judeţean şi prelu-
area lor de către administra-
torul judiciar, care le exercită în
numele şi pe contul celor aleşi
de cetăţeni.

În cazul crizei finan-
ciare, de care ia act printr-o
hotărâre Consiliul local, este
mandatat primarul să ela-
boreze un plan de redresare
financiară, care se avizează de

Camera de conturi
teritorială. Apoi, în termen de

cinci zile, prin ordin al prefec-
tului se constituie şi se
convoacă un Comitet pentru
situaţii de criză financiară.
Această criză încetează dacă
timp de 180 de zile nu s-au mai
evidenţiat cauzele ei sau dacă
unitatea administrativ-
teritorială este supusă proce-
durii insolvenţei.

Orice creditor sau or-
donatorul principal de credite
poate introduce o cerere la tri-
bunalul pe raza căruia se află
unitatea administrativ-
teritorială şi să solicite de-
schiderea procedurii de
insolvenţă. Cererea respectivă
trebuie însoţită de „o listă
completă a bunurilor aflate în
patrimoniul unităţii administra-
tiv-teritoriale.” Primarul şi Con-
siliul local au obligaţia să pună
la dispoziţia administratorului
judiciar situaţia bunurilor care
fac parte din patrimoniul privat
al unităţii administrativ-teritori-
ale. 

Administratorul judi-
ciar împreună cu ordonatorul
principal de credite (primarul
sau administratorul public,
adică înlocuitorul primarului
care este plătit mai bine decât
alesul cetăţenilor) întocmeşte
un plan de redresare a
insolvenţei în care indică mi-
jloacele şi termenele limită
pentru lichidarea datoriilor
fiecărui creditor. O.U.G. nr.
46/2013 prevede, la art.97,
alin. 1, lit. c, că toate bunurile
din patrimoniul privat al unităţii
administrativ-teritoriale care nu
sunt necesare pentru
furnizarea serviciilor publice
esenţiale pot fi vândute, con-
cesionate, închiriate, lichidate,
iar serviciile şi activiţăţile
conexe pot fi desfiinţate sau
sistate. În loc de dezvoltare,
Guvernul USL a legiferat pen-
tru lichidarea patrimoniului 
privat al unităţilor administrativ-
teritoriale, fără ca locuitorii să
fie consultaţi şi să decidă prin
referendum local asupra
risipirii averii comunităţii locale.

Administratorul judi-
ciar lichidează averea localităţii
unde Primăria a fost ajutată de
guvernanţi să intre în
insolvenţă. După numeroasele
şi variatele tunuri imobiliare de
până acum urmează un nou
val al acestora la nivelul a
peste 1.000 de localităţi din
toată ţara. De reţinut că, ad-
ministratorul judiciar lichidează
averea privată a localităţii şi
are imunitate pentru faptele
sale. El va vinde multe clădiri,
terenurile agricole şi pădurile
din patrimoniul privat al
comunităţilor locale, cu
încălcarea Constituţiei şi Legii
nr.215/2001. 

Pe acest cadru legal,
creat la comandă externă de
către Guvernul Ponta II,
aşteaptă multe persoane ju-
ridice din Ungaria, Israel şi alte
ţări să devină (direct sau indi-
rect) administratori judiciari
pentru a lichida activele din
domeniul privat al nu-
meroaselor comune, oraşe,
câteva municipii şi judeţe care
vor intra în procedura de
insolvenţă.

●



4 Tichia de politician

Cu privire la inițiativele de revizuire a Constituției României, realizate de cătreCu privire la inițiativele de revizuire a Constituției României, realizate de către
anumite organizații civice, din cadrul Societății Civile Româneanumite organizații civice, din cadrul Societății Civile Române

GGrupul Constitu-
țional „Timișoara” (GCT),
înființat în anul 2003, pentru
a realiza un proiect de re-
vizuire a Constituției
României, diferit de proiectul
de revizuire constituțională,
realizat, la acea dată, 
de către Parlamentul
României, a realizat 
un proiect principial de re-
vizuire constituțională,
numit, generic: Proiectul
Constituțional „Timișoara”
(PCT), pe care l-a mediati-
zat, în măsura posibilului, și
l-a depus, oficial, la Parla-
mentul României, respectiv,
la Președinția României. 

Proiectul în cauză nu
a fost, însă, luat în seamă, și
nici măcar menționat, oficial,
ca existent, și depus, în
comun, de către un grup de
asociații din cadrul Societății
Civile Române (care au
elaborat proiectul respectiv
în colaborare cu conducerea
Partidului Republican, de
atunci, care funcționa cu
sediul central în Timișoara).

Cu experiența
acumulată, cu acel prilej,
grupul de organizații civice ai
căror reprezentanți au con-
tribuit, atunci, la realizarea
PCT, s-a organizat ca o
structură asociativă, civică,
de tip consultativ-lucrativ,
care s-a auto-denumit:
Grupul Constituțional
„Timișoara” (GCT) și a real-
izat, în perioada 2004-2013,
un alt proiect, principial, de
revizuire a Constituției
României, pe care, de
asemenea, l-a mediatizat,
corespunzător (în măsura
posibilului), iar, în prezent,
lucrează la finalizarea unui
proiect de revizuire
constituțională, având ca
bază legislativă, de plecare,
chiar actuala Constituție a
României, din care s-au fi-
nalizat, deja, și s-au dat
publicității, spre consultare și
dezbatere, primele 2 Titluri,
cel de-al treilea Titlu fiind în
curs de finalizare.

Sesizând faptul că
Parlamentul României, nici
în alcătuirea politică actuală,
nu este interesat să real-
izeze o revizuire
cosrespunzătoare a actualei
Constituții a României, pen-
tru a o transforma în: Lege
Supremă a Statului, GCT a
lansat un apel către toate
organizațiile civice intere-
sate, de a colabora pentru a
realiza un proiect, comun, de
revizuire constituțională,
care să fie făcut cunoscut
public, precum și mediatizat,
corespunzător, inclusiv ca
proiect concurent al proiec-
tului de revizuire
constituțională care se
realizează în cadrul Parla-

mentului României.
Intenția GCT a fost

aceea de a da posibilitatea
Electoratului Român să
aleagă, efectiv, la viitorul ref-
erendum constituțional, între
două proiecte de revizuire
constituțională, și nu doar să
„culeagă” (accepte), sau să
respingă proiectul de re-
vizuire constituțională real-
izat în cadrul Parlamentului
României și dorit a 
fi supus referendumului
constituțional, în condiții de
exclusivitate, adică fără nici
un alt proiect, asociat, ca
alternativă, la proiectul afer-
ent Parlamentului României.

În contextul în care
s-ar reuși realizarea acțiu-
nii menționate anterior,
Populația statală a României
ar putea beneficia de șansa
cunoașterii și mediatizării,
corespunzătoare, prin dez-
bateri publice, corecte, a
celor două proiecte și s-ar
putea evita, astfel, manipu-
larea informațională, prin
mass-media, a Populației
României, astfel încât
Populația, în cauză, să fie
determinată să cunoască și
să voteze doar proiectul re-
alizat în cadrul Parlamentu-
lui României, așa cum s-a
procedat (din nenorocire,
pentru România) până în
prezent, în perioada post-
revoluționară, precum și
cum se procedează, inclusiv
în prezent, de către Forumul
Constituțional 2013, coordo-
nat, în mod specific cliente-
lar și subversiv, de către
președintele organizației
Pro-Democrația.

Analizând, în contex-
tul expus anterior, cele mai
cunoscute și mai mediati-
zate (în măsura
posibilităților) proiecte de re-
vizuire constituțională, real-
izate, până în prezent, de
către anumite organizații
civice, ca o contribuție,
specifică, a Societății Civile
Române, GCT a selectat 3
proiecte de revizuire
constituțională, realizate
numai de către organizații
civice, care, în ordinea în
care au fost realizate și
făcute cunoscute, public,
sunt:

Proiectul realizat de
către GCT;

Proiectul realizat de
către Mișcarea pentru
Constituția Cetățenilor (pro-
movat, public, în special, de
către Ilie Bratu, din Repub-
lica Moldova, și, respectiv,
de ioan Roșca, din Româ-
nia);

Proiectul realizat de
către Ion Ciochină, în cadrul
organizației civice „Radio-
Libertatea-22”.

Efectuând o analiză
preliminară și succintă a
celor trei proiecte de re-

vizuire constituțională, se
poate constata că doar unul
dintre proiecte (cel realizat
de către GCT) promovează
necesitatea, imperioasă, a
înființării și asocierii,
Constituției României, unui
Sistem jurisdicțional, de nivel
constituțional, cu motivația
că, în absența unui astfel de
Sistem jurisdicțional
(alcătuit, în principal, dintr-
un: Tribunal Constituțional,
respectiv un: Cod de prode-
duri juridice, de nivel
constituțional, respectiv un
Cod de infracțiuni specfic
constituționale), Constituția
României nu va avea putere
de lege și, mai ales, de Lege
Supremă în Stat, respectiv
de: „coloană vertebrală”
legislativă, ci va constitui, de
fapt, doar o: Declarație,
oficială, de deziderate și
principii constituționale,
adică un: „surogat”
constituțional, de tip:
pseudo-lege, cu efect juridic
de a proteja, legislativ, în
mod prioritar, nu Populația
României, ci marii infractori
din cadrul categoriei politico-
partidice, clientelare, care a
acaparat, în mod ocult și
subversiv, puterea în Stat, și
urmăresc să o păstreze cât
mai mult, cu orice preț, in-
clusiv cu cel al transformării,
în mod samavolnic, a unor
instituții de Stat, în agenturi
de manipulare societală, și
chiar de poliție politică.

În contextul expus la
punctul precedent, GCT
semnalează, public, faptul
că chiar și în situația în care
s-ar asocia numai un Sistem
jurisdicțional, de nivel
constituțional, actualei
Constituții a României (cu
toate neajunsurile respec-
tivei Constituții, precum și
fără alte modificări),
performanța legislativă a
Constituției României ar
crește semnificativ,
deoarece, prin definirea
infracțiunilor, specific
constituționale, deosebit de
grave, precum: abuzul
constituțional, uzurparea de
Suveranitate, înalta trădare,
genocidul categorial
populațional, jefuirea
proprietății Statului, respec-
tiv a proprietății private, 
la adăpostul „imunității” acor-
date conducători-
lor instituțiilor de Stat (ș.a.),
ar permite inculparea,
acuzarea, judecarea și
pedepsirea marilor „rău-
făcători”, politico-partidici,
precum și recuperarea, în
mare parte, a daunelor ma-
teriale, respectiv morale,
aduse Statului, respectiv
Populației statale.

Mai remarcăm (cu
excepția proiectului GCT)
absența prevederilor privind
anularea prescrierii, tempo-

rale, a marilor infracțiuni de
nivel constituțional (echiva-
lente unor crime
constituționale, cu efect dis-
tructiv sau chiar devastator,
la nivel societal), precum 
și anularea prevederii,
constituționale, a interzicerii
aplicării pedepsei cu
moartea (măcar pentru o
anumită perioadă limitată,
temporal, până la re-
dresarea societală a
României), chiar dacă există
riscul de a se putea intra, în
contradicție legislativă, în
acest caz, cu legislația Uni-
unii Europene (UE), cu
motivația că apărarea
independenței, Suveranității
și unității statale a României
trebuie să fie considerate ca
fiind prioritare, chiar în per-
spectiva apariției și
manifestării unor asemenea
divergențe legislative. 

În acest context,
apreciem că integrarea
României în UE nu trebuie
să fie urmărită cu orice preț,
ci doar în contextul în care
UE va deveni o instituție
continentală, autentic
democratică, de tip: uniune
de State, suverane și inde-
pendente, și nu un Stat fed-
eral, continental, așa cum
doresc unii dintre actualii
conducători ai UE, cu dimin-
uarea, inacceptabilă, sau
chiar cu pierderea
Suveranității Statelor mem-
bre.

Semnalăm, de
asemenea, că este nevoie
de o puternică solidaritate
civică, pentru a se putea
obține, de la actuala con-
ducere politico-partidică,
clientelizată (până la mafio-
tizare), respectiv masonizată
și, mai ales, agenturizată,
ocult și subversiv, o revizui-
re corespunzătoare a
Constituției României (în lim-
itele, de revizuire, prevăzute
în cadrul Articolului 152),
pentru ca România să
devină un Stat național, aut-
entic, democratic și social
(adică civilizat), inclusiv prin
asigurarea unui nivel de trai,
decent, Populației (prevăzut,
la nivel constituțional, în
cadrul Articolului 47, dar într-
un mod sumar și
nefuncțional), respectiv prin
elaborarea unor legi de tip
constituțional, aferente
Constituției (exemple: Legea
Statului Național, Legea
Statului social, Legea
Electorală, Legea Statului
republican ș.a.), în care să
se detalieze, în mod adec-
vat, conceptele statale,
constituționale, în cauză,
pentru a putea fi corect și efi-
cient aplicate.

În final, având în
vedere cele expuse anterior,
GCT invită la o colaborare,
corespunzătoare, asociațiile

civice interesate, în scopul
definitivării unui proiect, unic,
de revizuire constituțională,
din partea autenticei
Societăți Civile Române, ca-
pabil să concureze, oficial, 
la viitorul referendum
constituțional, proiectul de
revizuire constituțională real-
izat în cadrul Parlamentului
României, precum și pentru
a putea face față even-
tualelor (nu doar posibile, ci
și probabile) acțiuni de sub-
minare, prin denigrare, mini-
malizare, mistificare (inclusiv
în mod specific agentural,
adică prin agenți subversivi,
infiltrați chiar în cadrul
asociațiilor civice care își vor
asuma realizarea unei
asemenea inițiative), pre-
cum și de alt gen, cu care,
probabil, va trebui să ne
confruntăm, în efortul nostru
de apărare, promovare și im-
plementare, la nivel societal,
a idealurilor Revoluției
Române din decembrie
1989, în conformitate cu
prevederile Articolului 1,
aliniatul 3, din actuala
Constituție a României.

P.S.:

Mai atragem, public,
atenția, inclusiv asupra
competențelor profesionale,
pe care trebuie să le mani-
feste, dar și asupra
responsabilităților morale, pe
care trebuie să le suporte,
instituțiile juridice, special-
izate în elaborarea, respec-
tiv avizarea legislației
statale, de nivel
constituțional, și în special
Consiliul Legislativ al Parla-
mentului, respectiv Comisia
Legislativă al Parlamentului,
respectiv Consiliul Superior
al Magistraturii, respectiv
Președinția României, mai
ales în ceea ce privește cal-
itatea și eficiența, societală,
a legislației existente, și, în
special, a Constituției.

Anca Vahnovan,

Președinta filialei Timișoara
a Mișcării Civice „Mihai Em-
inescu”

Lorin Fortuna,

coordonator al Grupului
Constituțional „Timișoara”

.
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Ghimpele Națiunii

Rechiziţionarea prin social-democraţie?!Rechiziţionarea prin social-democraţie?!

Cezar 
A. Mihalache

CCând a spus că
România este greu de guver-
nat, „ponthusenul” nu s-a arun-
cat într-o coridă cu partenerii
de guvernare. El a luat în
coarne poporul român. Acesta
este greu de guvernant căci
mai are încă neobrăzarea de a
se raporta la valorile şi
libertăţile cucerite în Decem-
brie ’89! Şi nu se lasă uni-
formizat de către o putere
sovromist-socialistă, la nivelul
salariilor şi veniturilor, a nivelu-
lui de viaţă şi a posibilităţilor de
acumulare (nu înavuţire, că
aceasta e de domenul lilicitu-
lui!). Şi nu e vorba că doar „so-
cial-democraţii” s-au dezvăluit
sub flamura roşie a celui mai
perfid şi nesimţit „socialism” in-
sinuant. Ci şi liberalii care au
trădat, pentru a câta oară în cei
24 de ani de „democraţie”?,
doctrinele înaintaşilor lor.
Aceşti liberali care, deşi crâc-
nesc chipurile a împotrivire, de
fapt, stau la baza multor idei de
„rechiziţionare” a mediului pri-
vat. Inclusiv prin măsurile
ministăresei gr(o)apini de la
IMM-uri, turism şi alte servicii
de factură privată.

Încă de când s-au in-
stalat şi apoi au acaparat put-
erea, prin minciună şi
manipulare, liberal-„socialiștii”
au pus ochii pe mediul privat.
Pe confiscarea plusvalorii real-
izate de acesta. Iar după cum
merg lucrurile în adoptarea

unor măsuri, este probabil ca
înainte de a avea un manage-
ment privat la companiile de
stat să ajungem cu un man-
agement de stat la companiile
private! Iar totul a devenit posi-
bil şi din cauza lipsei de reacţie
a mediului privat după primul
furt calificat pus la cale de put-
ere prin intermediul impozitului
forfetar, acum guvernanţii
neavând decât să forţeze lu-
crurile chiar şi spre o confis-
care făţişă.

Or, prin recenta
adoptare a ordonanţei de
urgenţă privind impozitarea
indemnizaţiilor consiliilor de
administraţie, dar şi a salariilor
şi altor instrumente financiare
compensatori (și) din mediul
privat, puterea a făcut cel mai
violent pas de intruziune peste
firme. Geaba se jură acum pre-
mierul că a fost o eroare de
scriere la Monitorul Oficial. La
acea instituţie pe care a trecut-
o în subordonea sa directă toc-
mai pentru a nu mai aparea
„erori”! Şi tot degeaba se caută
un acar păun şi se promite în-
dreptarea lucrurilor la calan-
dele parlamentare. Căci asta a
promis Victor Ponta şi în cazul
abuzivei ordonanţe vizând
audio-vizualul, corectarea
aberaţiilor de către legislativ,
dar „aleşii” nu s-a atins nici
măcar de un rând, adoptând
slugarnic ceea ce s-a dictat de
la guvern. Iar povestea cu
„funcţionarul” care ar fi produs
eroarea este o poveste de
copy-paste, omul cel mai
apropiat premierului pe 

sfera economică, consilierul
Blănculescu ieşind la rampă cu
un întreg discurs despre nece-
sitatea impozitării cu 85 la sută
inclusiv a mediului privat pen-
tru că şi acolo există „un obraz
gros”. Abia apoi, înghesuit de
presă, a inventat Victor Ponta
scuzele lamentabile despre
funcţionarul care ar fi umblat la
draftul corect!

De fapt, Blănculescu-
movilescu rămâne referinţa
acţiunii voite a felului în care s-
a dorit supraimpozitarea cu 85
la sută inclusiv a mediului pri-
vat, principla dovadă fiind
însăsi argumentele acestuia
prin care sugera clar scopul
ordonanţei asupra mediului pri-
vat: încercarea de a împiedica
companiile, care sunt gata să
închidă afacerile în faţa valului
de impozite şi, mai ales, în faţa
tsunamului nepredictibilităţii fis-
cale a actualilor guvernanţi, să
nu „salvgradeze” capitalurile
prin ieşiri financiare legale sub
forma plăţilor compensatorii şi
a plăţilor la sfârşit de contract.

Şi chiar dacă a fost
prezentată drept o „eroare”,
dar care va produce efecte
până va fi modificată de către
Parlament (o abureală sinistră,
guvernul putând pur şi simplu
să anuleze ordonanţa, nu să
aştepte ajungerea ei în forul
aleșilo, probabil în timpul
vacanţei parlamentare!),
ordonanţa supraimpozitării se
poate dovedi doar o primă filă
din „opisul” unei naţionalizări
atent configurate. Una care
vizează, în această fază,

„ieşirile” financiare ale privaţilor
şi care va avansa spre miezul
afacerilor, poate chiar prin
„convingerea” privaţilor, când
vor decide să-şi închidă afac-
erile, să abandoneze pur şi
simplu ceea ce au construit,
lăsând puterii plăcerea de a
numi manageri de stat în com-
paniile private!

Şi este un scenariu
mai apropiat decât am vrea să
credem, fiind suficient să ne
reamintim că o încercare de
acaparare a patrimoniului
mediului privat s-a manifestat
relativ recent, în mandatul de
la Educație a ministăresei
„abraburici”. La vremea
respectivă, „intruziunea” a tre-
cut neobervată graţie perdelei
de fum generate de isteria
supralicitării în presă a listelor
de studenti de la învăţământul
la distanţă. Atunci, universi-
tatea luată în vizor a fost pusă
pe coji de nuci nu din cauza
inflaţiei de studenţi, ci pur şi
simplu pentru că nu a acceptat
condiţiile şi pretenţiile instituției
conduse de ministăreasa
abramburită de a transfera, în
schimbul acreditării, baza de
învăţământ (cu clădiri cu tot!)
în patrimoniul ministerului.

Astăzi, presiunea îm-
potriva mediului privat nu
numai că a fost reluată, dar
este şi mai acerbă, mecanis-
mul ponthausian copiind (cum
altfel?!) nemulţumirea lui Ion Ili-
escu din anii ’90 împotriva
„burghezilor” din mediul privat,
dar şi împotriva acelora care
reclamau dreptul la proprietate,

axioma iliesciană, „propri-
etatea este un moft!”, fiind
înlocuită de dictonul pontanian:
ceea ce e al statului, e al stat-
ului, ceeea ce nu e (încă) al
statului, va fi al statului!

De aceea, pentru a
pune la adăpost patrimoniul
RAAPS, Parlamentul a extins
lista benficiarilor de drept de
imobile de la stat! Într-un
asemenea cadru trebuie să
privim şi recenta măsură de
expropiere în interesul statului
(motivarea acțiunii prin
construcţia peste noapte de
autostrăzi, de parcă ar fi din
piese „lego”!, fiind doar un par-
avan de fundamentare). Şi tot
în acest context trebuie să
privim şi standardele de cost
care se croiesc prin ministere
la adresa firmelor private,
„norme” menite a sufoca
firmele până la abandonarea
de către acestea a manage-
mentului şi a patrimoniului
către instituţiile de „manage-
ment” ale statului.

Iar astfel de acţiuni de
acaparare a mediului privat vor
avea din păcate susţinerea
populistă din partea unei
populații care, prin sărăcire şi
manipulare, a fost ţinută de-
parte de înţelegerea mecanis-
melor mediului privat. Şi să nu
ne mire dacă vom constata că
mentalitatea de astăzi a „vul-
gului” faţă de patroni nu este
prea departe de cea din anii
’90!

●
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sau pentru România şi poporu român?sau pentru România şi poporu român?

Ilie Șandru

VVom avea deci o 
nouă împărţire teritorial-
administrativă a ţării: crearea
regiunilor. Nu ştiu însă dacă
aceasta se face pentru că are
nevoie de ea ţara şi poporul
român, ori pentru că aşa
doresc alţii. Nu puţini, mai
ales cei din generaţiile mai
vârstnice, au toate motivele
să fie îngrijoraţi, să privească
cu suspiciune această
chestiune, aducâdu-şi aminte
că prin anii ’50 acest
,,cadou”(otrăvit!) ne-a fost
impus dinspre est. Atunci a
apărut în ,,inima” geografică
a României acea ,,poliţă” pe
care Stalin i-a plătit-o lui Ghe-
orghe Gheorghiu-Dej pen-
tru destructurarea ,,Biroului
Moscova”, care a 
fost Regiunea Autonomă
Maghiară. Am avut, din
păcate, parte să trăiesc în ea.
Nu aş mai vrea pentru nimic
în lume! Acum, aceaşi oa-
meni, cărora la se adaugă şi
alţii din generaţiile mai tinere,
se întreabă dacă nu cumva
comanda vine dinspre vest?
Fiindcă de, vâdurile nu bat tot
timpul dintr-o singură direcţie!
Ele bat acum dinspre Apus!

La o dezbatere tv,
academicianul Dinu Giurescu
l-a întrebat, franc, pe Liviu

Dragnea dacă viitoarea ,,re-
gionalizare” se face fiindcă
are ţara şi poporul român
nevoie de ea, ori se face la  la
comanda venită dinafară?
Dragnea s-a cam codit să
dea un răspuns clar. ,,M-am
lămurit cum e cu
independenţa şi cu statali-
tatea României”, a replicat
marele istoric. Nu era, cred,
ceva ce nu ştia academi-
cianul Gurescu. Ştia şi el,
cum ştim şi noi, că odată cu
intrarea în UE am renunţat de
bună voie la o serie de
atribute ce ţin de
independenţă şi de statali-
tate. Am făcut-o de bună voie
şi nesiliţi de nimeni, cum se
zice, cu toate că această
,,Europă unită” este departe
de ceea ce ar trebui să fie. 

Este şubredă, nu
prea ştie ce vrea, bâjbâie,
neştiind încă  încotro se
îndreaptă. Derapejele din ul-
timii ani sunt o dovadă clară
în acest sens. Iar atât timp
cât la Bruxelles unii se ocupă
de forma castravetelui şi de
micul românesc, ori îi impun
ţăranului român când şi cum
anume să-şi cosescă tarlaua
etc., lucrurile sunt departe de
a fi cele dorite.

Iată de ce nu putem
să nu ne întrebăm: ce se vrea
această ,,Europă unită”?
Spre ce se îndreaptă ea? Ce

viitor vor avea în ea statele
naţionale, care au în spatele
lor o istorie de secole? Iar
dacă ea nu va fi o Europă a
statelor naţionale – Statele
Unite ale Europei – atunci am
mari rezerve că această
construcţie europeană va
avea un viitor solid, pe care
poporele europene îl
aşteaptă.

Să revin însă la ,,ces-
tiunile importante, arzătoare
la ordinea zilii”, legate de ,,re-
gionalizarea” României şi să
ne întrebăm: pentru cine se
face ea?Pentru actuala put-
ere, ori pentru nevoile ţării şi
ale poporului român? Este ea
o necesitate pentru noi, ori o
facem că aşa ne-o cer alţii?
Se pare că şi în această atât
de importantă problemă încă
se mai bâjbâie. Liviu Drag-
nea, răspunzând la o între-
bare: câte regiuni vor fi?, a
răspuns ,,opt sau nouă”! 

Adică, cum, nici
acum nu s-a luat o hotărâre
clară şi precisă? Mai până ieri
tot el vorbea de opt regiuni.
Acum a apărut a noua: Do-
brogea! Adică o micro-
regiune formată din două
judeţe?! Cum s-o pui alături
de una cu şase judeţe? Se va
crea din start o inegalitate ce
se va perpetua la nesfârşit!
Dar mai îngrijorător este fap-
tul că prin crearea unei astfel

de ,,regiuni” se va deschide o
,,Cutie a Pandorei” deosebit
de periculoasă. Fiindcă
udemeriştii, pecemiştii şi toţi
ceilalţi lideri maghiari vor
avea tot dreptul să strige: de
ce acolo se poate şi la noi
nu?! Strigă ei şi acum, dar-
mite atunci! Ori sunt nişte
gânduri ascunse ale actualei
puteri pe care se fereşte să le
spună românilor?

Liviu Dragnea s-a
pronunţat clar – dacă te mai
poţi încrede în spusele unui
politician! – că este exclusă
orice idee legată de ,,structuri
etnice” în viitoarele regiuni. 

Da, dar noi nu am
uitat convorbirea telefonică
din seara zilei de 9 decem-
brie 2012, a şefului său de
partid, actualul prim-ministru,
Victor Ponta, cu Kelemen
Hunor, pe care l-a invitat la
guvernarea ţării. Cu atât mai
mult ne este proaspătă în
memorie afirmaţia sa
recentă, făcută la Congresul
UDMR, când şi-a exprimat
părerea de rău că această
struţo-cămilă politică nu se
află ,,alături de noi la gu-
vernare”! Mă mir că nu i-au
dat şi lacrimile! Mă întreb din
nou, aşa cum m-am mai în-
trebat în titlul altui articol: 
să-l mai credem pe Victor
Ponta?

Nu sunt nici geograf,

nici economist, nici sociolog,
ca să mă pot exprima în
deplină cunoştinţă de cauză
într-o chestiune atât de
importantă, precum ,,region-
alizarea”, care priveşte vi-
itorul ţării şi al poporului
nostru. Vreau să spun însă
că am studiat de o bună
bucată de vreme modul în
care s-au făcut actualele
regiuni de dezvoltare, nele-
galizate încă. Iar dacă tot tre-
buie să procedăm la o
asemenea reformă teritorial-
administrativă ar fi cât se
poate de bine ca acestea să
fie cele opt regiuni legalizate.

Am ajuns la con-
cluzia că acestea au fost cât
se poate de bine gândite.
Sunt foarte bine echilibrate
din toate punctele de vedere:
istoric, geografic(au toate
formele de relief), economic,
deomografic etc. În plus, au
acumulat deja o experienţă în 
ce priveşte problemele eco-
nomico-administrative şi
atragerea banilor europeni. 

Şi-atunci, de ce să nu
le menţinem?

●


