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„Întunecând întunericul, iată
porţile luminiii...”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Regionalizarea prin enclavizareRegionalizarea prin enclavizare

Cezar 
A. Mihalache

PProcesul de region-
alizare constituie doar un
pretext pentru a include în
constituţia ţării nu doar 
o formă suplimentară de or-
ganizare administrativ-
teritorială, ci şi posibilitatea
de a înfiinţa şi alte structuri
paralele. Iar desenarea unor
microregiuni, fie „decupate”
din cele opt mari regiuni, fie
realizate ca „subsidiare” ale
acestora, constituie unul din-
tre principale instrumente de
destructurare a unităţii ad-
ministrativ-teritoriale.

Şi nu este deloc
surprinzător faptul că, la nici
o săptămână după ce un ofi-
cial ungur, Zsolt Nemeth,
secretar de stat în cadrul
Ministerului Ungar de Ex-
terne, a declarat că va veni
vremea când ţinutul secuiesc
va fi delimitat ca „o regiune
unitară şi indivizibilă”, ba, cât
de curând dacă ţinem cont că
acelaşi personaj a subliniat
că acest lucru se va face
„prin trasarea liniilor de reor-
ganizare administrativă”, 
cârpacii sinecurii guverna-
mentale au şi dus tema, cu
soluţii de realizare cu tot, în
spaţiul public. Evident, în
spaţiul „civic” atent controlat
al discursurilor unor ong-uri
polarizate și politizate, dar şi
a unor lideri de opinie servili.

Astfel, înainte ca ne-
fericitul Dra(c)gnea să-şi
încheie turneul naţional de
potrivire în mentalul politic
local al necesităţii structurilor
regionale, dinspre PDL, pe-
semne într-un extenso al
pactului de coabitare al
Cotrocenilor, Gheorghe Flu-
tur a organizat prima adunare
„locală” cu propuneri către
„centru” vizând configurarea
unei noi regiuni în cadrul
celei deja conturate de put-
ere ca „Regiunea de Nord-
Vest”. Şi am crede că este
doar strigătul opoziţiei de a
primi şi ea ceva din feliile ba-
roniadei regionale dacă
bătaia din aripi a liderului
PDL nu ar semăna cu
dizgraţiosul zbor al fluturelui
politic românesc în jurul
lămpii iredentiste. Pentru că
nu este un „strigăt” acciden-
tal… Nu este o idee ţişnită
dintr-o minte poate mai
epuizată de soluţii decât cea
a nefericitului Dra(c)gnea. Ci
parte a unui proces 
bine etapizat în 
care nici măcar fluturii
proiredentişti nu zboară de
capul lor, ci după un traseu

bine stabilit.
În fapt, prin „descon-

spirarea” intenţiei de a se
crea şi alte regiuni, întreg şi
aparentul balamuc privind re-
organizarea administrativ-
fiscală prin „culisarea”
direcţiilor fiscale dinspre
oraşele mari spre centrele in-
signifiante ca număr de con-
tribuabili, capătă un sens.
Pentru că, depăşite de
supraîncărcarea fiscală,
„noile” direcţii vor fi dublate
motivat de reînfiinţarea
acelora din care au fost „bal-
ansate”. Şi nu vom ajunge

niciodată la o baroniadă
sângeros-politică, nici măcar
pe frontul putere-opoziţie, pe
seama stabilirii capitalelor de
direcţii fiscale (şi a altor
asemenea capitale „re-
gionale” care au ca scop doar
motivarea creării ulterioare
de alte şi alte regiuni paralele
sau instrinseci structurilor ex-
istente), ci la o adevărată
coabitare a regiunilor puterii
cu „supra-” sau „sub-” regiu-
nile iniţiate dinspre opoziţie
(inclusiv UDMR).

De aceea poate,
acolo unde, cu ani în urmă, li-
curiciul cu nume de fluture
alerga pe dealuri pentru a
face dovada transhumanţei
de sluj în faţa licuriciului cel
mare, astăzi, acelaşi per-
sonaj bate ţăruşii pentru ar-
gumentarea şi realizarea de
enclave. Acelaşi „baci”,
pedelist, ce mai ieri mâna oile
în desene megalomanice, s-
a metamorfozat acum în
baciul ungur care trasează o
eclavizare nemioritică,
folosindu-se cu folos de
acelaşi servil aparat
judeţean, dar şi de mâna
întinsă a cerşeală a felurite
ong-uri, organizând „mese
rotunde” pentru a crea şi
lansa „apeluri” publice.

Astfel, în cadrul unei
„dezbateri” la care au partici-
pat felurite lighioane
„zburătoare”, de la parlamen-
tari, consilieri judeţe-

ni la reprezentanţi ai
minorităţilor naţionale şi ai
organizaţiilor neguvernamen-
tale, s-a adoptat un Apel
privind înfiinţarea unei a doua
regiuni în Nord Estul
României. O regiune căreia îi
va face lobby în parlament
chiar el, fluturele proiredentist
Gheorghe Flutur, având şi o
misivă de încredinţare dată
de şi prin Consiliul Judeţean
Suceava.

În fapt, motivând că
Regiunea de dezvoltare
Nord-Est (acum, a puterii!)
cuprinde şase judeţe,

depășind prin cele trei 
milioane de locuitori „stan-
dardele” UE, fluturele
proiredentist propune un
„cocon” regional paralel con-
turat pe criterii precum
„legăturile spaţio-structurale
şi culturale”, dar şi, atenţie!,
„componenţa etnică”. Adică,
argumentul necesar și
înfiinţării ţinutului secuiesc.
S-a găsit şi un termen: „zona
policentrică”! O regiune care
să cuprindă două-trei judeţe
şi care să aibă între un milion
şi un milion jumătate de
locuitori.

Dar cel mai grotesc
„argument” pentru care ar
trebui să i se înfigă un ac în
dos acestui „fluture”, şi pus în
insectarul unguresc, este
asocierea ideii de region-
alizare cu „unul din marele
momente ale istoriei
naţionale: Unirea din 1918”.
O impertinenţă care
completează, cum altfel?!,
tentativele puterii de a muta
Ziua Naţională a României.

Şi chiar acolo vom
ajunge dacă nu vom da cu
„flit” acestor muşte infecte
care se cred fluturi de pu-
tere…

●

Dubla cetățenie...Dubla cetățenie...

Corneliu
Forea

CCred în cei ce se opun
cu argumente şi idei cinstite
proiectului RMGC (Roşia
Montană Gold Corporation).
Printre cei ce se opun cu argu-
mente competente am să mă
opresc la  cadrele didactice din
Academia de Ştiinţe Economice
care au publicat un material intit-
ulat 24 argumente contra proiec-
tului RMGC, nici un argument
pentru. Este vorba de un material
academic de 15 pagini, ce
spulberă toată propaganda
gabrielenilor din Toronto. Este,
după părerea mea, unul dintre
cele mai clare, raţionale şi com-
plete materiale care spulberă
proiectul RMGC ce se sprijină
numai pe propagandă, aranja-
mente, comisioane. Redau,
telegrafic, demonstraţia raţională
a cadrelor didactice împotriva
RMGC:

1) prezentarea şi
performanţele companiei „Gabriel
Resources” sunt slabe şi incom-
petente, gabrielenii  nu sunt
specialişti în minerit ci doar nişte
investitori, cu banii naivilor, în ex-
plorare şi dezvoltare

2) „Gabriel Resources” a
obţinut licenţă de exploatare prin
aranjamente subterane nu prin
licitaţie publică cum trebuia după
lege.

3) După încheierea con-
tractului şi obţinerea licenţei,
„Gabriel Resources” şi-a însuşit
noi terenuri inclusiv în vatra co-
munei Roşia Montană, ce este pe
lista monumentelor istorice prote-
jate.

4) „Gabriel Resources”
calcă în picioare Legea Minelor
care nu permite activităţi minere
pe terenurile cu situri arheologice
sau monumente istorice, guver-
nul şi parlamentarii închid ochii.

5) Nu este în interesul
ţării această mega-exploatarea
rapidă a aurului, pentru că Banca
Naţională are aur în lingouri peste
valoarea  impusă de UE.

6) Dacă s-ar aproba
proiectul RMGC, „Gabriel Re-
sources” se va  extinde  si la alte
exploatări, ceea ce măreşte aria
dezastrului mediului.

7) Utilajele gigantice,
camioane de 150 de tone, şi
substanţe toxice cu mari cantităţi
de cianura sunt foarte
dăunătoare comunităţii şi mediu-
lui.

8) „Gabriel Resources”
este incapabilă tehnic şi financiar
să demareze şi să realizeze un
asemenea mega proiect, se
bazează  pe inginerii financiare
de bursă şi hazarduri favorabile
pe parcurs.

9) „Gabriel Resources”
are experienţă limitată în ex-
ploatare, însă se bazează pe suc-
ces prin propagandă şi jonglerii
de bursă

10) Neîncrederea în
datele furnizate în proiect, fiindcă
variază de la un raport la altul, în
funcţie de preţul aurului la bursă,

în timpul crizelor preţul aurului
creşte întotdeauna.

11) Vestigiile arheologice
sunt mai preţioase decât aurul
rămas după optsprezece secole
de exploatare!

12) „Gabriel Resources”
nu a fost capabil să facă ex-
ploatarea rentabilă anterior, între
anii 2000 şi 2006, când capaci-
tatea de exploatare era de trei ori
mai mică decât în noul proiect
RMGC.

13) Neîncredere în an-
gajamentele şi graficul lui
„Gabriel Resources” datorită aba-
terilor şi amânărilor din trecut

14) Proiectul RMGC a
fost anulat definitiv de către
Curtea Supremă, în 2008, pentru
nerespectarea legii cu privire la
protejarea siturilor arheologice.

15) Proiectul RMGC
este slab întocmit fără să ţină
cont de  marile riscuri care le
generează.

16) Relocarea sau
strămutarea a circa 2000 de oa-
meni (900 de familii) este un sac-
rilegiu.

17) RMGC nu va aduce
un beneficiu regiunii, localnicilor
ci probleme de mediu pe termen
lung, pentru că RMGC pleacă cu
aurul, miliardele intră pe mâna
guvernaţilor de Bucureşti, cei din
Munţii Apuseni rămân la fel de
săraci.

18) Până acum „Gabriel
Resources” a făcut bani prin
emiterea de acţiuni la bursă şi în
numele aurului din Roşia
Montană unde a făcut investiţii
foarte puţine dar multă
propagandă.

19) Atitudine nedreaptă,
agresivă a „Gabriel Resources”
faţă de locuitorii afectaţi de
proiectul companiei.

20) Înstrăinarea cu atâta
nepăsare a bogaţilor naturale şi
calamitatea adusă mediului sunt
sacrilegii la adresa generaţiilor vi-
itoare.

21) Proiectul RMGC
este opus unei dezvoltări dura-
bile, el produce numai un dezas-
tru durabil.

22) Roşia Montană face
parte din patrimoniul naţional ca
zonă protejată datorită monu-
mentelor naturale, de asemenea
se află  şi pe lista monumentelor
istorice, ceea ce conform legilor
şi reglementărilor interzice
proiectul RMGC.

23) Conform PSA
(Producţion Sharing Agreement)
– care face recomandări în
asemenea proiecte ce se încheie
între stat şi investitor, precizează
că produsul finit (aurul şi argintul
în cazul de faţă) revine 80 la sută
statului şi 20 de procente investi-
torului; or, la Roşia Montana e
tocmai invers.

24) Comparând cu alte
megaproiecte de exploatarea a
aurului din lume, vedem că prin
contractul secret încheiat cu
„Gabriel Resources” cetăţenii
români sunt  grosolan manipulaţi
şi înşelaţi de ambele părţi sem-
natare ale contractului.

●
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Adevăr sau impostură?Adevăr sau impostură?

Nicolae
Balint

„Sunt Nicolae Vasile,
fiul lui Mihai I de România...”
Declaraţiile lui Dieter
Stanzeleit, cel care pretinde că
este fiul fostului Rege Mihai I,
nu sunt făcute în premieră. Cu
o consecvenţă rar întâlnită,
susţine acest lucru de câţiva
ani buni. Nu avem calitatea de
a ne pronunţa asupra lor, dar
recunoaștem că merită o
atenţie mai mare din partea
unor specialiști îndomeniu.
Condiţiile morţii pretinsei sale
mame, mai multe date de
naștere, lipsa de interes a
autorităţilor britanice faţã de
moartea unui membru al fami-
liei regale britanice – așa cum
afirma Stanzeleit - sunt câteva
semne de întrebare în această
delicată poveste. Cazul
Stanzeleit.... adevăr sau
impostură? Probabil că va mai
trece timp până când vom afla
acest lucru.

*

- Am luat la cunoștinţă
de povestea dumneavoastră
din cartea „De la steaua lui
David, la steaua lui Roth-
schild", carte scrisă de Ieronim
Hristea. Autorul cărţii - probabil
pentru a completa informaţiile
oferite, și care, indirect, vă
privesc și pe dumneavoastră -
, face o trimitere și la cartea
„Operaţiunea Autonomous" a
lui Ivor Porter, fost ofiţer bri-
tanic de informaţii în România.
Recunosc faptul că povestea
dumneavoastră nu este una
comună... e tristă, tulburătoare,
incitantă, dar, în același timp,
ridică și câteva semne de în-
trebare, justificate, cred eu. 

De fapt, cine sunteţi
dumneavoastră, domnule
Stanzeleit?

- Mă numesc Dieter
Stanzeleit, dar de fapt, sunt
Nicolae Vasile, fiul lui Mihai,
Voievod de Alba Iulia, și al
soţiei sale, Nerissa Jane Irene
Bowes-Lyon. Ca prinţ
moștenitor, Mihai I a primit de
la tatăl său titlul de „Voievod de
Alba Iulia”.

- La o primă vedere,
documentele pe care mi le
arătaţi sunt cu adevărat impre-
sionante, atât prin număr, cât și
prin conţinut... Nu am calitatea
să mă pronunţ asupra lor, dar
recunosc că merită o atenţie
deosebită. Afirmaţia că sunteţi
înregistrat, la naștere, în
România, sub numele de Nico-
lae Vasile, fiu al fostului Rege
Mihai I, rezultat dintr-o
căsătorie legală, se bazează,
probabil, pe aceste documente
pe care, după câte am putut
constata, le-aţi obţinut din di-
verse arhive, în mod deosebit
din România, din Germania, și
din Marea Britanie. Când
anume aţi aflat despre originea
dumneavoastră?

- La începutul anului
1945, am fost dat în îngrijire
refugiatei din Prusia de Est, Ir-
mgard Stanzeleit. Referitor la
ceea ce am aflat de la doamna
Stanzeleit - cea de-a doua
mamă a mea -, de la mama ei

și, de asemenea, din partea fi-
ului familiei Neils, unde stăteau
cele două femei Stanzeleit,
când m-au preluat, eram într-o
stare critică, aproape mort de
foame și total slăbit și
sângerând pe tot corpul. Ei toţi
știau că mama mea adevărată
este o tânără nobilă de origine
engleză, care a fost executată
cu puţin timp înainte. Dacă îi
știau numele sau pe cel al
tatălui meu, nu știu exact, dar
asta cred. Când m-au luat, eu
aveam cinci ani și încă îmi mai
pot aminti clar că am vorbit de-
spre evenimentele
înspăimântătoare legate de
execuţia mamei mele și despre
mutilarea brutală a corpului ei.
În orice caz, pentru mine, toate
acestea au constituit o traumă
enormă, care, în primul rând, a
trebuit să o asimilez prin
discuţii și abia după mulţi ani s-
a mai diminuat. Evaluaţi asta
drept un mecanism simplu,
bazat pe dorinţa unui băieţel
de a supravieţui și, într-un fel,
de a-și face o viaţă nouă. Am
studiat muzica și pedagogia,
m-am însurat și am doi copii
minunaţi, iar în Germania am
fãcut carieră de concert
maestru, profesor și un pic ca
om de afaceri. Începând din
1994, am căutat în 17 arhive
din  apte ţări, și am luat
legătura cu martori oculari.
Încă din 1970, în timpul unui
turneu în București, am întâlnit
un bărbat care fusese mare al
la Curtea regală, și care,
datorită asemănării, m-a între-
bat direct dacă sunt fiul fostu-
lui Rege Mihai. Când, de
Crăciunul anului 1989,
uitându-mă la un post de tele-
viziune german, am văzut vila
de vară a lui Ceaușescu, am
avut imediat sentimentul că îmi
erau cunoscute acele locuri și
că am trăit acolo. Era castelul
Foișor din Sinaia. La început
am găsit evidenţe de la martori
oculari din Săvârșin, Sinaia și
București, apoi copii după doc-
umente secrete și, mai târziu,
chiar originalele.

- Aţi încercat să
contactaţi Casa Regală a
României și pe Regele Mihai I?
Când anume aţi făcut acest
lucru, dar, mai ales, cum a în-
tâmpinat Casa Regală
afirmaţia dumneavoastră?

- Unul dintre primii
pași făcuţi a fost să-i scriu o
scrisoare tatălui meu, în sep-
tembrie 1994, în care îl rugam
să-mi acorde o întâlnire și să
discutăm despre evenimentele
din trecut. Un secretar execu-
tiv cu nume fictiv, Alutschler
(nu a existat această
persoană), mi-a răspuns și mi-
a enumerat cele cinci fiice ale
tatălui meu ca fiind singurii
copii, și că, pe viitor, orice con-
tact ar fi în zadar. Apoi, au mai
existat două posibilităţi - nunta
surorii mele vitrege, Maria, la
New York, unde eu participam
la un dineu public, și, de
asemenea, în România, la o zi
comemorativă a soldaţilor
anglo-americani căzuţi în
război. Încercarea mea de a
lua legătura cu tatăl meu a fost
blocată de către membrii fami-
liei lui, cu gesturi neplăcute.
Acest fel de comportament

nedemn îmi este străin și de
atunci neglijez orice încercare
de a vorbi cu tatăl meu. Este
destul de tragic, pentru că tatăl
meu adevărat, la un moment
dat, va deceda, fără ca să-i fie
acordată posibilitatea de a- i
vedea singurul fiu.

- Din cele spuse de
dumneavoastră, rezultă că,
prin mamă, sunteţi înrudit și cu
Casa Regală a Marii Britanii.
Mă interesează dacă aţi încer-
cat să o contactaţi și care a
fost reacţia ei?

- Din partea acesteia
am primit salutări prietenoase.
Mătu a mea, Regina Mamă
Elisabeta, în ciuda nu-
meroaselor felicitări cu ocazia
împlinirii vârstei de 100 ani,
felicitări pe care le-a primit din
toată lumea, și-a găsit timp să-
mi mulţumească pentru urări
chiar în aceeași zi.

- În cazul că cele afir-
mate sunt adevărate,
înseamnă că sunteţi primul
copil al fostului rege și singurul
băiat al acestuia. Potrivit legii
salice, primogenitura are drep-
tul la tron, dar, în acest mo-
ment, o astfel de problemă nu
cred că se mai pune, chiar
dacă în media, periodic, se mai
fac speculaţii vizavi de o
posibilă revenire a monarhiei
în fruntea României. Pentru
Casa Regală a României cred
că problema care se pune este
cu totul alta. Aceea de a-și re-
cupera în totalitate bunurile
revendicate. După câte știu, și
prinţul Paul de România are
ceva pretenţii vizavi de
bunurile Coroanei. Acum veniţi
și dumneavoastră și
„complicaţi” și mai mult situaţia
Casei Regale a României... Nu
cred că este o situaţie foarte
comodă pentru Casa Regală.
Ce părere aveţi?

- Nu cunosc aceste
speculaţii și nu cred mare lucru
despre ele. România este o
republică. Acesta este
adevărul. Ca unic moștenitor al
averii regale, a  fi donat-o
poporului, în scopuri culturale,
educative și sociale. Averea
provenea, în primul rând, de la
poporul român pentru o fostă
instituţie a statului și ar trebui
înapoiată poporului. Ceea ce
speculează unii nu arată decât
că au un caracter slab și că își
pierd demnitatea. Paul este, de
fapt, un nepot de-al lui Carol al
II-lea, dar noi nu trebuie să
neglijăm această diferenţă fină,
faptul că tatăl lui Paul, Mircea
Lambrino, a fost conceput în
timpul sau imediat după
sentinţa judecătorească din
19.03.1919, cu care căsătoria
dintre prinţul moștenitor Carol
și Ioana Lambrino a fost
anulată.

- Un test de paternitate
care să stabilească 
compatibilitatea ADN-ului
dumneavoastră cu cel al fostu-
lui Rege Mihai I poate că ar fi
tran at definitiv problema. Aţi
încercat să cereţi o asemenea
expertiză?

- Aveţi dreptate, un
test ADN cu tatăl meu ar fi dru-
mul cel mai simplu. Dar tocmai
împotriva acestui lucru stă fa-
milia actuală a tatălui meu. În
Geneva, am încercat, în anul

2000, să obţin o aprobare
urgentă pentru efectuarea unui
astfel de test. Familia tatălui
meu s-a împotrivit total, încât
judecătorul elveţian a respins
această cale simplă și a reco-
mandat clarificarea acestui
lucru printr-un proces normal.
Motivele pentru care nu am
continuat acest lucru au fost
costurile și timpul. În același
moment am aflat, de aseme-
nea, că avocatul meu din
Elveţia s-a întâlnit, chiar înainte
de înfăţi are, în secret, de cel
puţin 12 ori, cu reprezentanţi ai
Casei Regale. Chiar a fost atât
de „sincer”, astfel încât mi-a re-
cunoscut acest lucru.

- Un episod neclar
este cel legat de moartea
mamei dumneavoastră, Ner-
issa Jane Irene Bowes-Lyon.
Dumneavoastră - dar și unele
dintre documentele pe care le
posedaţi - afirmaţi că a fost
asasinată de germani, la în-
ceputul anului 1945. Pe de altă
parte, există și o altă
informaţie, potrivit căreia o
persoană cu un nume identic
sau aproape identic cu al
mamei dumneavoastră ar fi
murit, la jumătatea deceniului
nouă al secolului trecut, la un a
ezământ spitalicesc din Marea
Britanie. Cum explicaţi această
bizară coincidenţă de nume?

- Identitatea mamei
mele a fost întotdeauna un
mare secret. În interviul cu
Carola Braun, am detaliat
cercetările pe care le-am făcut
pe această temă. Însăși fosta
prietenă a fiicei administratoru-
lui de castel regal  tia faptul că
Regele Mihai era căsătorit cu o
englezoaică și că avea un
băiat cu ea. Toate faptele au
fost ţinute în secret, din mai
multe motive: în primul rând,
România lupta în război de
partea Germaniei, și în cazul
acesta ar fi fost inoportun ca
suveranul să fie căsătorit cu
nepoata reginei Angliei. În
afară de aceasta, și Carol al II-
lea, acţionând cam nesigur în
1939, a amânat atât de mult
nunta fiului său cu mama mea,
deja stabilită cu Casa Regală
britanică, încât a devenit deja
penibil. Abia dupã Acordul
Ribbentrop – Molotov, și dupã
declaraţia de neutralitate
publicată de către tatăl lui
Mihai, au putut să se
căsătorească, dar în mare se-
cret. Martorii mi-au confirmat
că mama mea, împreună cu
Rica Georgescu, era în război
alături de aliaţi. Ea era o fe-
meie cuminte, energică, care
și-a iubit mult noua sa ţară,
România, și a fãcut tot ceea ce
era omene te cu putinţă pentru
aceasta, și a luptat pentru
umanitate până la ultima ei su-
flare. În România, mama mea
trecuse la credinţa ortodoxă.
Cu puţin timp înainte de de-
portarea noastră în Germania,
Himmler i-a ordonat lui Eich-
mann, pe 25 august 1944, să
oprească imediat toate trans-
porturile de evrei unguri la
Auschwitz, tot pe baza
influenţei exercitate de mama
mea.  Și în cazul meu este o
situaţie curioasă. Eu am fost
înregistrat cu patru ani de
naștere diferiţi (o datã corectă

în România, iar în Germania
cu trei date de na tere false).
La fel, mama mea…  și ea a
avut trei date diferite de deces.
Chiar după execuţia sa, mama
mea a fost înregistrată în no-
bilitatea engleză ca fiind în
viaţă până în 1959, apoi după
1960, ca decedată în „febru-
arie 1940” și, la sfârșit, s-a
pretins că a murit pe 22 ian-
uarie 1986, ca pacientă a unui
sanatoriu pentru persoane cu
probleme psihice. În
scrisoarea din 17.05.2000,
Sylvia Teale, Supervisor Trace-
line RM B110 National Statis-
tics, mi-a confirmat că
persoana decedată nu este
Nerissa Bowes-Lyon. National
Statistics este autoritatea
centrală pentru toate datele
personale din Anglia. Modifi-
carea datei de la 1959 s-a în-
tâmplat pe baza unor motive
legate de moștenire. Bunicul
mamei mele a murit fără un
moștenitor masculin, deoarece
numai pe baza unui acord
unanim al tuturor membrilor
familiei un mo tenitor masculin
putea să fie stabilit pentru
averea sa. Mama mea,
moartă, nu a putut fi întrebată.
Ea a fost declarată imediat
decedată. Totuși, eu nu am fost
niciodată întrebat...

- Poate că Ivor Porter,
fostul ofiţer de informaţii bri-
tanic pe care l-aţi contactat
după 1990, ar fi putut să vă
dea mai multe detalii sau chiar
să efectueze câteva demersuri
în plus care să ducă la
lămurirea împrejurărilor morţii
mamei dumneavoastră. Aţi
abordat cu el această
chestiune?

- M-am întâlnit cu Mr.
Ivor Porter prin intermediul
unui istoric englez care, după
război, a desfășurat o carieră
diplomatică. Un gentleman
foarte amabil. Am înnoptat în
casa sa din sudul Franţei. Era
noaptea de după alegerile bri-
tanice parlamentare, când Par-
tidul Laburist al lui Tony Blair a
sărbătorit marea victorie. Mr.
Porter, care era un susţinător
al liberalilor, se bucura pentru
că aceștia câștigaseră mai
multe locuri. El mi-a spus
atunci puţine lucruri, poate că
avea motive s-o facă, dar mi-a
dăruit cartea sa, „Operaţiunea
Autonomous”, și m-a rugat să
mă uit peste ea. Din păcate,
mulţi ani mai târziu am remar-
cat că acolo, la poza cu nr. 20,
eram eu și mama mea, în
dimineaţa zilei de 24.08.1944,
cu o zi înainte de deportarea
noastră în Germania. Zece ani
mai târziu, după întâlnirea mea
cu Mr. Porter, a ieșit o nouă
ediţie a cărţii respective, dar,
din nu știu ce motive, poza de-
spre care v-am vorbit lipsea.
De ce?

(urmare în pagina a 4 - a)
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Adevăr sau impostură?Adevăr sau impostură?

(urmare din pagina a 3 -a)

- O atenţie deosebită
cred că merită și împrejurările
în care, în 1945, aţi fost adop-
tat de familia Stanzeleit și,
mai ales, modalitatea prin
care Securitatea se interesa
și își procura informaţiile din
Germania referitoare la per-
soana dumneavoastră. Mă
refer la raportul adresat lui
Teohari Georgescu, fost min-
istru al Afacerilor Interne, și
raportul semnat de generalul
Pacepa. De fapt, am văzut că
și Siguranţa Statului, înainte
de a fi creată Securitatea, se
interesa de dumneavoastră și
de mama dumneavoastră.
Acolo sunteţi numit în mod
clar „Nicolae Vasile, fiul fos-
tului Rege Mihai I, cunoscut
în prezent sub numele de Di-
eter Stanzeleit”. Din ceea ce
am văzut că aveţi - docu-
mente, mă refer -, eu cred că
aceste rapoarte sunt, de fapt,
printre „piesele cele mai
grele” pe care le posedaţi...
Aveţi și altele de asemenea
„calibru”?

- Această atenţie
arată cât de mult agitau apele
secretele în legătură cu
mama și cu mine. Cu
siguranţă că tatăl meu era
oripilat și foarte supărat, mai
ales pentru că nu putea face
nimic. La fel erau și rudele și
prietenii mamei mele. Co-

mandantul NKVD din Româ-
nia s-a interesat despre
situaţia mamei mele.
Aproape în fiecare zi, un
avion străin de supraveghere
survola cartierul general al lui
Hitler, „Wolfsschanze”. Tensi-
unile de ambele părţi erau
foarte mari. În noaptea
execuţiei mamei mele,
Parisul a fost cucerit de aliaţi.
Hitler era dezamăgit pentru
că era ultima  ansă să câștige
- din punctul sãu de vedere -
o pace separată cu Anglia și
a dat greș. Dintr-o furie
nebună a executat-o pe
mama mea, nepoata familiei
regale din Anglia. Acum, furia
sa s-a îndreptat spre Anglia și
spre Himmler. În România
era planificată o nouă
constituţie. Normal că put-
erea comunistă, în anii 1950 -
1951, vroia să știe cum
rămânea cu monarhia și
eventualele moșteniri. În Ger-
mania, în acel moment, era
să fiu înecat, iar altădată era
să fiu răpit. Am fost salvat de
către cineva de la înec, iar de
cealaltă dată am putut să sar
eu din mașină. Mai târziu, în
1997, înainte de așveni în
România, mi-au fost furate
documente importante. Un
lucru trebuie accentuat.
Există rar ceva alb-negru,
deci un rău absolut sau un
bine 100 la sută.  Deși
Mareșalul Antonescu era un
companion de război devotat

lui Hitler, ne-a protejat mereu
pe mine și pe mama mea.
Numărul mare de germani
care nu erau în nici un caz
răi, apoi îngrijirea plină de
dragoste din partea doamnei
Stanzeleit mi-au salvat viaţa.
Apropo, nu am fost niciodată
adoptat de ea. Ea mi-a dat
numele fiului ei decedat, Di-
eter, la început din precauţie,
apoi din obișnuinţă.

- Atunci când nu vă
ocupaţi cu căutarea de noi
documente care să vă
întărească afirmaţiile, cu ce
vă ocupaţi de fapt, domnule
Stanzeleit?

- Cu cât înaintezi în
vârstă, cu atât timpul devine
mai preţios. Rar, mai cânt la
vioară. Mă duc cu plăcere la
concerte și merg la plimbare
la munte. Am vizitat multe
zone cum ar fi: Alaska, Tibet,
Australia... Iubesc natura.
Preţuiesc Biserica Ortodoxă
și felul în care se ţin slujbele,
cel mai mult îmi plac cânte-
cele. De asemenea, am aju-
tat România la integrarea în
structurile internaţionale. Ele
dau stabilitate ţării ca să se
dezvolte mai departe. Dar
stabilitatea trebuie să vină și
din interior, și aici văd eu
multe sarcini pentru soci-
etatea românească
democratică. Arătăm spre
alte state, dar asta putem s-o
facem doar atunci când noi
înșine ne comportăm exem-

plar. În Germania există un
proverb: „Nu arăta cu degetul
spre alţii, când tu stai într-o
casă de sticlă”. Am o firmă de
consultanţă și cred că intere-
sele economice nu ar trebui
în nici un caz să fie împotriva
societăţii, ci, dimpotrivă, o
contribuţie la pacea și la
echilibrul societăţii. Apropo
de pace... cu modestia
cuvenită, trebuie să spun că
am contribuit la pacea din
vestul Balcanilor. Un alt lucru
care mă doare este acela că,
până acum, nu s-a întâmplat
nici o reconciliere între Israel
și statele vecine, poate și
pentru că unele state nu
realizează că diplomaţia este
o dăruire comună și nu să
obţii în totalitate ceva. Dar
așa ceva trebuie să înveţe
fiecare din propria
experienţă, chiar și când
doare foarte tare.

-Întreaga dumne-
avoastra poveste cred că
este prea puţin cunoscută în
media. Cu excepţia unui scurt
interviu acordat unui cotidian
din Capitală, preluat apoi și
de altele, precum și de o
scurtă apariţie televizată, ni-
meni nu s-a aplecat cu
atenţia cuvenită asupra doc-
umentelor pe care le posedaţi
și pe care mi le-aţi prezentat
cu multă amabilitate. Aceste
documente, din punctul meu
de vedere, eu nefiind special-
ist - repet -, merită o atenţie

mult mai mare. Cum explicaţi
atitudinea mass-media faţă
de dumneavoastră?

- În 2000 am avut un
lung interviu cu Dan Dia-
conescu, la Tele7abc, în faţa
a  șase milioane de telespec-
tatori. S-ar putea să fi fost dat
uitării, mai ales că pe atunci
nu  tiam de căsătoria dintre
părinţii mei. Ziarele germane
au relatat campania de strân-
gere de bunuri materiale în
beneficiul României, dar și în
Anglia s-a scris despre mine.
De puţin timp, la ZDF, televiz-
iunea de stat germană, s-a
făcut un film pozitiv despre
România și un interviu cu
mine. Situaţia în România
este însă diferită. Cred că de
multe ori lipsește încrederea
poporului în mass-media
(câteodată pe bună dreptate,
pentru că tratează lucrurile cu
superficialitate). De aici vine
și un oarecare scepticism
referitor la o nouă
perspectivă a istoriei
României și a fostei Case Re-
gale. Mie însumi mi se pare
inoportun să organizez mult
tam-tam public. Până acum
am avut încredere că
adevărul va triumfa. Mai
vedem!

●

Discriminările Consiliului Naţional pentru Discriminările Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării Combaterea Discriminării 

Ioan 
Lăcătușu

CCentrul European
de Studii Covasna –
Harghita (CESCH) a luat la
cunoştinţă cu surprindere
de recenta hotărâre a Con-
siliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării
(CNCD), de sancţionare cu
avertisment a Centrului Eu-
ropean de Studii în Prob-
leme Etnice (CESPE) al
Academiei Române, în
urma publicării studiilor „Ra-
port pe marginea proiectului
Legii Educaţiei Naţionale
privind situaţia minorităţilor
din perspectiva egalităţii de
şanse” şi „Slăbirea
comunităţii româneşti din
Harghita – Covasna”, studii
în care se fac „referiri dis-
criminatorii la minoritatea
maghiară”. 

Sancţiunea a fost
aplicată în urma petiţiei
înaintată de Cristian Goji-
nescu la CNCD în care a
susţinut că cele două studii
conţin afirmaţii şi o termi-
nologie discriminatorii pe
criterii etnice, în special 
în privinţa drepturilor
minorităţilor naţionale de a-
şi prezenta identitatea etno-
culturală şi de a utiliza limba

maternă.
Hotărârea CNCD

justifică încă o data solic-
itarea CESCH şi a Forumu-
lui Civic al Românilor din
Covasna, Harghita şi Mureş
(FCRCHM) de analizare de
către Parlamentul României
a activităţii CNCD care, con-
stant, soluţionează în mod
subiectiv şi arbitrar cauzele
privind posibilele fapte de
discriminare a românilor sau
maghiarilor din Covasna,
Harghita şi Mureş.

Astfel, CNCD se
„autosesizează”: în presu-
puse fapte de discriminare a
maghiarilor dar nu se
autosesizează în fapte de
certa discriminare a
românilor din Covasna 
şi Harghita produse 
de autorităţile locale,
soluţionează diferit speţe
identice, tergiversează
soluţionarea reclama-
ţiilor vizând discriminarea
românilor etc.

Chiar şi speţa de
faţă, în care CNCD îşi per-
mite să cenzureze concluzi-
ile unei cercetări ştiinţifice
privind asimilarea românilor
din Covasna şi Harghita, rel-
evarea „adevărurilor” din
zonă fiind discriminatorii
pentru minoritatea maghiară
este un exemplu de

soluţionare discriminatorie
de către CNCD a
reclamaţiilor. Numai puţin
de acum trei luni acelaşi
CNCD considera afirmaţia
Preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna care
împărţea românii din judeţ
în români băştinaşi „buni” şi
români colonizaţi „răi” ca ne-
fiind discriminatorie şi ofen-
satoare cu argumentul
„dreptului la libera expri-
mare”. 

Cu alte cuvinte în
imparţialitatea sa CNCD de-
cide că românii pot fi
ofensaţi şi jigniţi de politi-
cienii maghiari în baza drep-
tului la libera exprimare în
timp ce cercetările ştiinţifice
care relevă slăbirea
comunităţii româneşti din
Covasna şi Harghita prin
„grija” unor politici locale
bine puse la punct este dis-
criminatorie pentru cei care
orchestrează epurarea pe
criterii etnice a românilor.

Faţă de această
situaţie CESCH va realiza şi
va publica un studiu privind
modul discriminatoriu de
soluţionare a reclamaţiilor
de către CNCD pe care îl va
înainta Comisiilor pentru
abuzuri din cele doua
camere ale Parlamentului,
precum şi partidelor politice

pentru revocarea membrilor
desemnaţi de acestea în
Consiliul Director al CNCD.

Pe fondul problemei,
hotărârea CNCD de
sancţionare cu avertisment
a Centrului European de
Studii în Probleme Etnice 
al Academiei Române
reprezintă o gravă eroare,
care încurajează afirmarea
susţinătorilor proiectelor
separatiste de obţinere a
autonomiei teritoriale pe cri-
terii etnice a aşa-zisului
„ţinut secuiesc” şi solicită
Academiei Române să con-
teste în instanţă hotărârea
menţionată.

De aceea, condu-
cerea CESCH apreciază în
mod deosebit preocuparea
Centrului European de
Studii în Probleme Etnice al
Academiei Române pentru 
cercetarea problematicii
specifice spaţiului sud-estu-
lui Transilvaniei, sprijinul
acordat conceperii şi
realizării unor proiecte
privind convieţuirea
interetnică din judeţele Cov-
asna şi Harghita şi partici-
parea la manifestările
ştiinţifice realizate în zonă. 

Evidenţiem valoarea
cercetărilor sociologice în-
treprinse, sub coordonarea
dlui prof. Radu Baltasiu,

pentru reconfigurarea
strategiilor referitoare la
gestionarea proiectelor sep-
aratiste şi de enclavizare
etnică a aşa-zisului „Ţinut
Secuiesc”, la integritatea
culturală a comunităţilor, re-
spectiv la infrastructura
simbolică şi potenţialul evo-
lutiv al acestora şi la identifi-
carea metamorfozelor
comunităţilor (inclusiv a
cazurilor de dispariţie şi
rezistenţă).

Consiliul Director al
CESCH atrage din 
nou atenţia Parlamentului,
Preşedinţiei şi Guvernu-
lui României asupra
perpetuării unor situaţii de-
osebit de grave care
afectează pe termen 
lung dăinuirea populaţiei
româneşti în judeţele Cov-
asna, Harghita şi Mureş şi
solicită elaborarea grabnică
a unei strategii care să
stopeze acţiunile sepa-
ratiste promovate de liderii
maghiari, cu sprijinul Bu-
dapestei şi să asigure car-
acterul multietnic şi
pluriconfesional al celor trei
judeţe.

●
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Acordul „talmudic” şi tva-ul pe circAcordul „talmudic” şi tva-ul pe circ

Cezar 
A. Mihalache

AAparent, pentru a-şi
îndeplini măcar una dintre
„marile” promisiuni politice,
guvernul a acceptat, ca preţ
al dezlegării date de la
înalta poartă pentru reduc-
erea tva-ului (doar) la pâine,
achitarea unei „proforme”
extrem de scumpă. Pentru
că asta reprezintă
încheierea unui nou acord
cu FMI, Banca Mondială şi
Comisia Europeană. Iar Ex-
ecutivul nu va plăti această
„factură” din salariile
miniştrilor săi, ci printr-o
nouă amanetare a viitorului
ţării. Chiar dacă, în mod
real, factura aplicată asu-
pra suveranităţii şi
independenţei noastre fi-
nanciare nu a fost gândită
nici o clipă de guvernanţi ca
preţ al posibilităţii de a
îmbunătăţi cât de cât viaţa
de zi cu zi a fiecărui
cetăţean, ci tot din interesul
specific unui şperţar cu
acte. Un nou cadru de
spoliere a ţării în favoarea
înaltei porţi din care guver-
nul şpăgar (şi clicile pe care
le are în spate) să mai
scoată de un mărunţiş.

Astfel, neaparent,
reducerea tva-ului la pâine
reprezintă zăhărelul amar
din circul pe care îl aruncă
puterea românilor pentru a
nu crâcni faţă de o nouă
asumare dezastruoasă.
Pentru că, doar pentru a ne
asigura accesul la un fond
de urgenţă în caz de nevoie,
şi nu pentru a accesa banii
în sine, vom mai plăti o
tranşă de dobânzi către
FMI. Şi cum să explici ţării

că dăm ca nărozii, peste
ceea ce mai avem de achi-
tat, nişte bani în plus doar
pentru că anumite instituţii
(financiare) internaţionale
au nevoie de bani de rulaj.
Şi au găsit nişte vânzători
de ţară dispuşi să stea şi
capră pentru un pumn bani
drept ciubuc guvernamen-
tal… Căci, dacă pentru un
tva redus la păine (!), am
încheiat un nou acord de în-
robire, oare de câte alte
acorduri şi câte alte supraîn-
robiri va mai fi nevoie pentru
a reduce tva-ul şi la alte ali-
mente?

Un lucru este evi-
dent, însă: nu România
avea nevoie de un nou
acord cu FMI! Ci instituţiile
internaţionale şi guvernele
marilor jucători aveau
nevoie de un laţ în care să
ţină România până ce va fi
fost spoliată pe de-a în-
tregul. Pentru că, pentru
săvârşirea următoarelor
privatizări spoliatoare din
domeniul energetic (Hidro-
electrica, Nuclearelectrica,
Romgaz), guvernanţii-slugă
aveau nevoie de un cadru
prin care să poată amaneta
totul fără a fi luaţi la întrebri
(penal) de către ţară.

Ce va obţine
românul de rând din acest
„nou” acord? Nimic altceva
decât noi biruri şi un nou jug
peste generaţii şi care se va
adăuga laţurilor deja exis-
tente… Iar dacă economia
mondială va fi lovită de un
nou val de criză putem fi
siguri că, deşi am fost primii
şi cam singurii care ne-am
reînnoit „centura de
siguranţă”, cotizând din
sărăcia noastră la binele
marilor interese, vom fi ul-

timii sprijiniţi.
Iar birul FMI şi al

celorlalate instituţii va fi tot
mai mare… Numărul de
„cotizanţi” s-a redus semni-
ficativ, ultimul client care a
trântit uşa în board-ul fon-

dului fiind Ungaria, iar cei ce
vor rămâne la tejgheaua
fondului pe post de clienţi,
nu pentru că au cu adevărat
nevoie, ci pentru că sunt
conduşi de trădători şi
vânzători de ţară, vor cotiza
şi mai mult.

Şi am fost traşi pe
sfoară de două ori! În primul
rând, nu vom beneficia în
mod direct de scăderea tva-
ului, reducerile la nivelul vi-
itoarelor preţuri de vânzare
a pâinii fiind insignifiante ca
valoare nominală. Pentru că
nu scăderea preţului pâinii a
fost scopul urmărit de
guvernanţi (nici măcar atât!)
prin reducerea tva-ului, ci
îmbunătăţirea colectării de
taxe şi a reducerii evaziunii
din panificaţie. În schimb,
vom plăti scump acest
„favor”. Pe termen lung prin
dobânzile la centura de
siguranţă a FMI-ului, pe ter-
men imediat prin noi biruri,
taxe şi accize pentru diverse
bunuri şi servicii. O acţiune
prin care „socialiştii” de la

Bucureşti au deplasat
colectarea de tva dintr-o
zonă a sărăciei spre cei ce
au bunuri numai bune de
impozitat, prin extinderea şi
supraimpozitarea produsele
de lux.

În paralel impunerii
noului acord cu FMI, s-a
declanşat şi un proces de
înlăturare din viaţa publică a
accelora care i-ar putea
deştepta pe românii. Şi nu
vorbim acum de liderii de
opinie din cadrul publicaţiilor
şi televiziunilor aflate acum
sub asaltul de cenzură al
CSM. Ci de personalităţile
care ar putea demonstra
necesitatea şi ar reuşi să şi
instige pentru realizarea
unui audit de ţară. Un audit
care ar dovedi fără tagadă
nu doar faptul că mare parte
din banii împumutaţi de la
instituţiile finnaciare
internaţionale nu au fost
folosiţi pentru ţară, ci s-au
întos pe alte fluxuri către
clienţii din sfera de interese
din care au provenit, ci şi
faptul că, mai rău decât într-
un acord financiar talmudic,
am plătit dobânzi uriaşe
pentru a avea la dispoziţie
un mare nimic.

Un fişic pe care nu-l
vom putea proba niciodată

că a avut şi are banii lăudaţi
de FMI ca rezervă pentru
urgenţele financiar-fiscale.

Iar unul dintre cei
sacrificaţi este profesorul
care a deranjat jocurile mar-
ilor puteri prin scoaterea la
lumină a dreptului României
de a fi şi ea despăgubită (nu
doar a-i despăgubit pe alţii).
Iar felul în care profesorului
Radu Golban i s-a reproşat
deranjul pe care l-a produs
unei mari puteri, fiindu-i
stopat contractul de profe-
sor universitar „pentru arti-
colele scrise în presă
împotriva Germaniei”
demonstrează încă o dată
că delictul de opinie este
specific ţărilor care îşi
asumă statutul de înrobire.
O acuzaţie urmată de con-
cediere, inclusiv la pre-
siunea consului Germaniei
în ţara-colonie, şi
consemnată ca atare chiar
în cadrul Procesului Verbal
al Univeristăţii din
Timişoara, Facultatea de
Ştiinţe Politice, Departa-
mentul de Ştiinte Politice.

P.S.:

Reducerea tva în
panificaţie poate fi privită şi
ca o stimulare a marilor
producători după ce se va
da liber la cumpărarea
terenurilor agricole, în 2014,
şi care vor produce pe
pământurile noastre cereale
impozitate cu nouă la sută,
pentru a le exporta, şi, evi-
dent, a importa din profi-
turile relizate resturi
alimentare pentru ţara-
colonie…

●

Gaşca mea nu poate să stea liniştită! Gaşca mea nu poate să stea liniştită! 

Matei
Mircioane

MMeciul strategic de
ping-pong jucat de
preşedinte şi premier cu
pisica CFR Marfă, grav
bolnavă, mă interesează şi
pe mine, din perspectiva de
călător. Şi din perspectiva
de siguranţă naţională. Nu
că aş avea vreo atribuţie în
acest sens, dar chestiunile
de siguranţă naţională ne
interesează pe noi, toţi
cetăţenii. Orişicât, după fot-
bal şi divorţuri, este subiec-
tul care stârneşte cele mai
multe patimi în editoriale, pe
bloguri, la o discuţie, în doi
sau în grup, în parc, în
pauza de cafea sau pe feis-
buc.

Deci, în acest caz,
eu ţin cu Victor Ponta. Gu-
vernul a scos CFR Marfă la
vânzare prin licitaţie, după o
procedură avizată de Con-

siliul Suprem de Apărare a
Ţării (CSAT). Compania a
fost atribuită Grupului Fer-
oviar Român (GFR), com-
panie patronată de omul de
afaceri Gruia Stoica. Vân-
zarea, însă, nu este valabilă

până ce Gruia Stoica nu
pune banii jos.

După care a venit
preşedintele Băsescu şi, în
mai multe rânduri, a dat de
înţeles că ştie el ce ştie! Că
Gruia Stoica nu e firmă

serioasă şi privatizarea e un
chix, un fel de deraiere de
pe şine. Şi, cu râsul de feri-
cire oprit în gât, preşedintele
se bucură să ne arate un
nou dezastru pe cale să fie
provocat de Guvernul

Ponta.
Păi stai aşa, că nu-i

aşa, dacă ştii ceva, spune-
ne şi nouă! a zis Ponta şi a
trimis privatizarea la analiză
către CSAT-ul condus de
preşedinte. Dar Băsescu

refuză să mai ia privatizarea
la analiză, că vânzarea s-a
făcut şi cu asta basta, el nu
mai dezvăluie nimic din
ceea ce i-au spus serviciile
secrete. Şi pentru aceasta
invocă ceva legi şi para-
grafe. Tot ceva legi şi para-
grafe invocă şi Victor Ponta,
când spune că CSAT are
obligaţia să se pronunţe cu
privire la privatizările care
implică siguranţa naţională.
Prin urmare, cine are drep-
tate?

Până nu demult,
preşedintele compara ţara
cu un vapor, care trebuie
condus la cheu, într-un port
liniştit. Acum, fiind vorba de
CFR, hai să zicem că ţara e
ca trenu’. Păi, domnu’
preşedinte, nu-i frumos!
Adică ai fost pus în fruntea
ţării ca să faci ghiduşii, să
pui pietre pe şine şi să stai
ascuns sub pod, să vezi
dacă trenul deraiază sau
nu, ori, dimpotrivă, să

înlături obstacolele din
calea trenului numit Româ-
nia?

Din punctul meu de
vedere, indiferent dacă Gu-
vernul Ponta a făcut sau nu
greşeli la privatizarea CFR
Marfă, încă neîncheiată,
preşedintele Băsescu se
comportă lamentabil. Se dă
pe după cireş, lansează un
semnal cum că ceva nu
este în regulă, pregătindu-
se ca după ce se încheie
privatizarea să sară în drum
şi să se bată cu pumnii în
piept strigând: am ştiut, am
ştiut că nu e bine!

Am mai spus-o, din
păcate mulţi dintre politi-
cienii noştri se comportă ca
nişte copii inconştienţi, care
se organizează în găşti ri-
vale de cartier. Şi cu
Băsescu zece, care-i şi în-

trece!

●


