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„Guvernele cad 

prin aceleaşi mijloace 

prin care au ajuns la putere.” 

- T. Maiorescu
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Un nou proiect ACTA pe masa guvernelor?Un nou proiect ACTA pe masa guvernelor?

Cezar 

Adonis Mihalache

DDeşi nu este
definitivă, decizia CEDO de a
„responsabiliza” deţinătorii de
platforme virtuale (de la site-
urile de socializare ori site-
urile „comune” la presa
electronică şi bloguri) pentru
comentariile „din afară” trage
o grea perdea peste libertăţile
de exprimare. Şi nu atât
cortina în sine, care poate nu
se va lăsa pe de-a întregul
acum, este periculoasă, ci
perspectiva cenuşie care se
poate desluşi în spatele frân-
turii de îngrădire pe care au
conturat-o magistraţii de la
CEDO. În acel con de umbră
care pare a înghiţi aşteptările
a miloane de oameni;
aşteptările, speranţele dar,
mai ales, libertăţile acestora.

Cât de periculoasă
este pentru noi această primă
decizie, mai ales că ea vine
într-o perioadă în care
guvernanţii încearcă să pună
felurite „talpi” presei, cel mai
recent prin promovarea prin
ordonanţă de urgenţă a codu-
lui insolvenţei, cu articole ded-
icate trusturilor media, vedem
din grabnica reacţie a şefului
de la consiliul naţional de dis-
crimnare a românilor! Căci,
şeful CNDC, ignorând faptul
că nu este vorba de o decizie
definitivă a CEDO, şi se poate
încă prezuma ca ea încalcă
normele UE privind libertăţile
de exprimare, s-a şi repezit cu
bocancii în tot mai fragilul nos-
tru drept de exprimare, vocal-
izându-şi bucuria, cum altfel?!,
pe o reţea de socializare. Iar
cum gura păcătosului o ia
înaintea minime raţiuni,
preşedintele Consiliului
Naţional pentru Combaterea
Discriminării (CNCD) a clamat
un adevăr bine mascat în ul-
timii ani, acesta lăudându-se
că instituţia sa aplică decizia
CEDO (nedefinitivă!) încă de
acum… şase ani!

Şi totuşi, nimic
surprinzător! Pentru că, în
mod  constant, cei ce au
urmărit deciziile Consiliului
Naţional pentru Combaterea
Discriminării au putut remarca
felul în care această agenţie,
măscărită încă de la înfiinţare
pentru a impune drepturile
minorităţilor peste cele ale
majorităţii, a emis decizii de la
nivelul unei instanţe
judecătoreşti! Iar faptul că
preşedintele instituţiei, Aszta-
los Csaba, vine acum şi îşi
laudă „viziunea” de a fi
sancţionat „multe instituţii de
presă”, ar trebui poate să ne
deschidă ochii despre felul în
care sunt respectate, de fapt,
libertăţile noastre de către

guvernanţi.
Revenind la decizia

CEDO, de remrcat că totul a
plecat de la un scandal
declanşat în Estonia, unde
instanţele judecătoreşti au
amendat un site de ştiri pentru
comentariile anonime, ofen-
satoare, vizând un articol.
C o n s i d e r â n d u - s e
neîndreptăţiţi, mai ales că
platforma avertiza că „autorii
comentariilor sunt responsabili
pentru postările lor”, site-ul s-a
adresat CEDO (reprezentanţii
site-ului argumentând că nu
erau responsabili pentru co-
mentariile utilizatorilor). CEDO
a decis însă că site-ul de ştiri
este responsabil din punct de
vedere legal pentru comen-
tariile ofensatoare ale utiliza-
torilor. Asta în pofida faptului
că administratorii platformei
au asigurat eliminarea
automată, prin sistemul de fil-
trare, a termenilor vulgari! Pe
fond, reproşul judecătorilor s-
a legat de faptul că „nu-
meroase comentarii injurioase
au trecut de filtrul automat”, iar
administratorii site-ului nu au
luat măsuri şi pentru
îndepărtarea acestora,
bazându-se doar pe sistemul
automat de filtrare!

Or, tocmai această
precizare este gravă, practic,
site-urile fiind „responsabi-
lizate”, adică obligate să lec-
tureze şi, mai ales, să elimine
comentariile cititorilor. Ceea
ce ne aduce extrem de
aproape de o cvasiimpunere a
cenzurii, sub termenul de „re-
sponsabilizare”, linia dintre un
comentariu şi o opinie fiind ex-
trem de subţire! (Şi emitentul
deciziei, CEDO, are un site,
inclusiv cu ştiri despre activi-
tatea sa, or, în cazul unor co-
mentarii irevenţioase sau pur
şi simplu „nepotrivite”, va
aplica la rându-i practica 
cenzurii sub acoperirea
autoresponsabilizării?).

Evident, ar fi o naivi-
tate să credem că internetul a
reprezentat vreodată o formă
fără posibilităţi de îngrădire a
libertăţii de exprimare! De
fapt, mult mai „volatil” decât
suportul clasic, hârtia,
„suprema libertate” pe care o
afişează spaţiul web
reprezintă doar o perdea de
fum menită a fi distras atenţia
de la strivirea mijloacelor cla-
sice de exprimare. În primul
rând, presa scrisă. Iar dacă
presa scrisă a dispărut atât de
uşor a fost şi vina jurnaliştilor
care s-au lăsat îmbătaţi cu
ideea falsei libertăţi garantate
de comunicarea virtuală.
Când, în realitate, era vorba
doar de o pastilă de îndulcire
a amarului gust dat de
închiderea treptată a
publicaţiilor, sub presiunea

costurile de tipografie şi di-
fuzare.

Astfel, ziariştii s-au
refugiat mult prea repede în
ceea ce, poate cu mai puţin de
zece ani în urmă, era privită
drept cenuşăreasa presei.
Ziarele electronice. Foamea
de exprimare, doriţa de a fi
prezent public au deturnat
atenţia de la mărul otrăvit pe
care îl reprezenta presa
electronică, o presă
substanţial mai ieftină, cu o
forţă de penetrare pe care
ziarele nu ar fi putut să o
atingă decât la costuri exorbi-
tante, dar şi o presă mult mai
uşor de controlat la momentul
necesar, internetul fiind un mi-
jloc captiv mult mai supus
„intervenţiilor” exterioare decât
presa scrisă. Pentru că, între
presa electronică şi guvernele
dornice de cenzură, nu mai
stau atâtea rotiţe cărora put-
erea să le pună oprelişte.
Acum lucrurile sunt mult mai
uşor de controlat, „cheia” fiind
la acela care controlează
mediul virtual, nu la cel ce
postează informaţiile.

De aceea, se poate
spune că judecătorii de la
CEDO pun acum pe masa gu-
vernelor un nou proiect
„ACTA”. Iar decizia lor, dacă
va rămâne definitivă, va
schimba comunicarea aşa
cum o ştiam noi! Pentru că
„ r e s p o n s a b i l i z a r e a ”
deţinătorilor de spaţii virtuale
de exprimare „pentru
conţinutul comentariilor” este
doar un pas spre „responsabi-
lizarea” aceloraşi deţinători de
medii virtuale pentru propriile
opinii. Şi nu suntem de fel de-
parte de momentul definirii
blogurilor ca sumă de comen-
tarii, nu doar ale cititorilor, ci şi
ale posesorilor, adică forţarea
„responsabilizării” din clipa în
care şi articolele (postările) vor
fi considerate nu atât opinii cât
mai ales comentarii pe mar-
ginea unui subiect.

P.S.:

Deciza CEDO a venit

în ziua în care una dintre cele

mai importante reţele de so-

cializare a luat hotărârea de a

anula utilizatorilor dreptul la in-

timitate, eliminând posibilitatea

de a fi „invizibil” în căutările

efectuate de către alţi utiliza-

tori. Mai mult, platforma a decis

să facă vizibil istoricul în timp

al postărilor utilizatorilor. A

făcut aceast lucru fără a aver-

tiza utilizatorii care, dacă nu

doreau ca „trecutul” lor pe

reţeaua respectivă să devină

public şi accesibil de către

oricine şi oricând, ar fi trebuit

să-şi poată şterge conturile de

pe reţeaua respectivă.

●

Uitarea – cel mai mare dușman…Uitarea – cel mai mare dușman…

Radu

Iacoboaie

TTot mai mulți români
ajung să uite cu totul de 
toate ororile și greutățile 
din perioada comunismului,
gândindu-se doar la lipsa
siguranței unui loc de muncă
și a ,,siguranței zilei de mâine”
din zilele noastre, a lipsei de
perspectivă a tinerilor. Or, cine
crede că în România comunis-
mul a sucombat definitiv și ire-
vocabil se amăgește singur.
Trebuie să înțelegem astăzi
mai întâi că mentalitățile și
practicile din timpul celor
aproape 45 de ani de comu-
nism au marcat pe foarte mulți
români, chiar și pe unii de
bună credință, care visau într-
adevăr egalitatea și dreptatea
socială („echitatea socialistă”).
S-au transmis în unele cazuri
și urmașilor lor. M u l ț i
politicieni postdecembriști au
preluat asemenea ,,modele” și
au lărgit sfera corupției și
incompetenței din țara
noastră, luând decizii care au
afectat soarta și viitorul
poporului român, nivelul de trai
și viața fiecăruia dintre noi.

Un exemplu este chiar
intrarea României în Uniunea
Europeană fără consultarea
prealabilă a poporului român
printr-un referendum. Vedem
că, comunismul și globalismul
sunt de fapt, cele două fațete
ale medaliei, pentru că ambele
luptă în felul lor caracteristic
împotriva valorilor creștine și
naționale, împotriva statului
român (național), încercând să
suprime cu totul iubirea de
neam (patriotismul curat,
naționalismul autentic) și a
credinței creștine.

Doar metodele s-au
schimbat. S-a renunțat la
metodele brutale din partea
regimului dictatorial (arestări,
torturi, cenzură pe față,
restricții precum interzicerea
libertății circulației peste
hotare și a comerțului liber,
etc.). 

În globalismul actual,
s-au dezvoltat alte strategii de
manipulare (prin intermediul
mass-mediei aservite) și
șantaj (genul împrumuturilor
de la FMI și Banca Mondială,
care puneau condiții
autorităților!), a unor strategii
noi de urmărire și control prin
buletinele electronice cu cip,
biocipuri (asemănătoare cu
dosarele întocmite de Securi-
tate), mergând până la mi-
jloace sofisticate din sfera
psihotronicii.

Ne putem întreba
firește dacă Uniunea
Europeană a adus României

măcar o parte din bunăstarea
multvisată de o parte dintre
români. La șase ani de la
aderare, constatăm că țara
noastră contribuie la bugetul
european cu mai mulți bani
decât primește prin absorția
de fonduri europene (atât de
slabă și uneori blocată prin po-
litica UE și diverse aranja-
mente, clientelism politic, etc.),
că peste 1200 de mari între-
prinderi au fost falimentate sau
vândute la un preț mult sube-
valuat, ori închise pentru a fi
vândut ulterior pământul la un
preț foarte mare, în special
unora dintre supermarketurile
care au răsărit ca ciupercile în
ultimii ani, că s-au privatizat
companii de stat strategice
pentru economia națională, că
statul român s-a îndatorat ex-
cesiv, că ne otrăvim populația
cu alimente bogate în aditivi și
coloranți artificiali (de sinteză,
toxici pentru organism, unii
chiar cancerigeni), că
importăm mult mai mult decât
producem, că mulți români s-
au îndatorat la bănci și nu își
mai pot plăti ratele și creditele
ș.a.m.d.

Observăm că nivelul
de trai al majorității
covârșitoare a românilor
scade continuu. Prețurile s-au
egalizat în UE dar salariile și
pensiile românilor sunt mult in-
ferioare (de circa 150-200 de
euro)! Aproape unul din cinci
români a fost nevoit să plece
la lucru în străinătate, pentru a
supraviețui și a-și ajuta rudele!

Multe familii s-au
destrămat din cauza depărtării
dintre soți. 

Mulți copii suferă de
pe urma acestor realități triste.
În schimb, cresc mereu taxele
și impozitele (în cuantum și ca
număr). Scumpirea prețului 
la gaze și electricitate
antrenează noi valuri de scum-
piri. Multe firme falimentează.
Se reduc locurile de muncă.
Criza din UE se accentuează.

Ce mai pot face în
acest caz bieții români în
această bătălie tot mai acerbă
pentru supraviețuire? Ne în-
toarcem oare la lupta ,,pentru
cel mai mare castron de mân-
care” și sărăcia cruntă din tim-
pul comunismului? Pentru că
puțini români au dus-o cu
adevărat bine înainte de 1989.

Acesta este adevărul.

●
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Nomenclatura comunistă după TismăneanuNomenclatura comunistă după Tismăneanu

Corneliu

Florea

VVladimir Tismǎneanu
– VT – căruia numai anumite
persoane autorizate au voie
sa-i spună şi Volodea
(neautorizaţii au fost
consideraţi antisemiţi de
către Patapievici într-un arti-
col ce a făcut multă vâlva în
2012, dând şi naştere la co-
mentarii şi butadei în Româ-
nia populaţia se împarte în
semiţi şi antisemiţi) a editat
în 2012 la Editura Humani-
tas volumul Lumea secretǎ a
nomenclaturii - cu subtitlul
Amintiri, dezvăluiri, portrete.
Felicitările mele de cititor.

În toamnă, la Târgul
de carte „Gaudeamus” volu-
mul a fost prezentat cu tobe
şi surle de Mircea
Cărtǎrescu, care a afirmat
cǎ Volodea îi este fratele mai
mare. Nu am ştiut cǎ au orig-
ine comună, iar Roman Pat-
apievici a spus cu glas tare
în auzul asistenţei, citez mot
a mot: Tismăneanu este cel
mai excepţional produs al
spaţiului cultural românesc,
şi insist, este al spaţiului cul-
tural românesc. Am rămas
uimit, confuz, jenat de mine
însumi,pentru că nu ştiam
nici atâta lucru că VT este
cel mai excepţional produs
al spaţiului cultural ro-
manesc. Apoi m-am liniştit,
de ce să mă simt eu jenat,
daca cei de la „spaţiul cul-
tural românesc” acceptă fără
murmur ce susţine fostul
preşedinte al ICR-ului. Până
în acel moment eu ştiam cǎ
VT nu era nimic altceva
decât fiul unor
nomenclaturişti comunişti,
implantaţi de Moscova la
Bucureşti, să ne îndoc-
trineze forţat. El, VT, a con-
tinuat cu devotament
misiunea părinţilor săi până
într-o zi când s-a strămutat
în Statele Unite, unde îi
uimeşte pe americani cu
politologia anti-comunista.
Chamaeleo vulgaris pe
latineşte.

Am citit, fără 
nici o atracţie amintirile
îmbălsămate corespunzător
vremurilor actuale, bine
alese şi auto-cenzurate, deci
banale, ca bananele
răscoapte, dezvăluirile deja
dezvăluite cu adevăr de
mult, de alţii mai înaintea lui,
dar care nu pot fi editate la
Humanitas şi portretele
schiţate neclar, incomplete,
incorecte. La urmă m-am
oprit la ultima dintre fo-
tografiile de familie a lui
Volodea anexate la sfârşitul
volumului fiindcă spune
foarte multe. VT împreuna
cu fiul stau între ex-rex-ul şi
consoarta lui, trei strâng în
mână un pahar, al patrulea îl
strânge cu amândouă
mâinile, deh, puterea

obişnuinţei: să nu-i scape
nimic din mână. Precizarea
de sub fotografie: Autorul cu
fiul său, Adam Volo,  între
Majestăţile Lor, regina Ana şi
regele Mihai. Ce mizerie de
oportunişti, ce parveniţi!! În
fond toatǎ cartea e plinǎ
numai de asemenea  per-
sonaje, cu câteva excepţii,
cei ce au fost limitaţi numai
la aceastǎ ideologie şi au
crezut numai în ea. Atât le-a
fost orizontul. De exemplu
fostul tipograf Tismineţki,
tata lui Volodea, ajuns mare
propagandist comunist şi
profesor universitar de marx-
ism-leninism la Universitatea
din Bucureşti, vehementul
antimonarhist, dacă ar
vedea această  fotografie
imediat  ar face un infarct
fatal.

Da, Leonid
Tismineţki, tata lui Vladimir
Tismǎneanu (evreii îşi
schimbǎ numele după cum
bate vântul intereselor) a
fost unul dintre acei oameni
care a crezut cu adevărat în
comunism, cum cred arabii
în Coran. A luptat pentru co-
munism în războiul civilo-
internaţional din Spania,
după care, a fost trimis de la
Moscova să bage comunis-
mul pe gât românilor, cu pâl-
nia şi ţeava, până în 1958,
când a fost înlăturat din toate
funcţiile şi poziţiile de mare
propagandist nomenclatur-
ist, i s-a luat maşina de la
scară, a fost anchetat şi dat
afară din partid. Anchetat de
generalul de securitate
Janos Vincze în cadrul unui
grup de fracţionişti. Un opor-
tunist, Eugen Florescu a
scris un articol despre
Leonid Tismineţki intitulat
„Ciungul” în care afirmă că:
până şi Gheorghiu-Dej l-a
dat afară din partid de tâmpit
ce era. O opinie târzie şi fără
rost, dar o opinie ce se
adaugă multor altora şi pen-
tru care VT îi criticǎ şi
denigrează pe Dej,
Ceauşescu şi baronii lui (mai
mult sau mai puţini români,
vorba lui Caţavencu) iar pe
Eugen Florescu l-a catalogat
în volumul acesta de
nomenclaturişti: obtuz, ve-
hement, insolent, intolerant
şi incult. Câţi ca el acolo sus,
şi dovedindu-ne încă odată
că,  răzbunarea este arma
nomenclaturistului comunist.
În concluzie, garantez că
dacă tata lui Volodea nu ar fi
fost înlăturat din înaltele sale
poziţii de nomenclaturist, el
nu ar fi fost un rătăcitor prin
Venezuela şi Statele Unite ci
ar fi ajuns ministru în guver-
nele tovarăşului Ion Ilici Mar-
cel Iliescu, poate chiar
prim-ministru, dacă şi Petre
Roman, alt fiu de nomencla-
turist, a ajuns pe această
poziţie.

Mama lui Volodea,
născută Hermina Marcu-

sohn a fost tot o comunistă
convinsă alături de Leonid
Tisminineţki la bine şi la rău.
În Basarabia s-au cunoscut,
în Spania au luptat
împreună, la Moscova au
fost primiţi ca eroi ai comu-
nismului, iar la 
Bucureşti tovarăşa doctor
Hermina Tismineţki, devine
Tismăneanu, este
propulsată de la început ca
Directoarea Direcţiei Cadre
din Ministerul Sănătăţii. Pot
să  comentez  pentru
generaţiile viitoare că la vre-
mea aceia cadrele şi partidul
tăia şi spânzura în toate
instituţiile şi întreprinderile
din Republica Populară
Romînă, generaţia mea a
trăit acele vremuri de opri-
mare. Dar şi în acest  caz, la
fel ca în multe altele, VT con-
traface, mai bine zis
măsluieşte adevărul, şi scrie
că mama lui nu avea acces
la dosare din cauza
securităţii! Hei VT, noi nu
suntem studenţi americani,
noi am fost studenţi români
în acele vremuri!! Cine a
înfiinţat şi conducea securi-
tatea ȋn 1948, când a sosit
de la Moscova cu trenul, 
nu pe tancuri, familia
Tismineţki? Aud? 

Securitatea a fost şi
a rămas o instituţie militară 
de execuţie diabolică
subordonată ordinelor par-
tidului conducător, tovarăşe
fiu de nomenclaturist comu-
nist. Şi apropo de venirea
părinţilor nu pe tancuri ci cu
trenul special de basarabeni
şi evrei comunişti, aduşi la
cererea tovarăşei Ana
Pauker, să întărească
munca de conducere a par-
tidului, nu este important mi-
jlocul de locomoţie ci
sarcinile cu care au venit şi
le-au îndeplinit împotriva
poporului român, îndoc-
trinându-l forţat prin teroare
şi supunere. VT are şi două
surori mai mari ca el,
născute la Moscova unde au
şi trăit până în 1948 când au
venit cu trenul, nu pe tancuri,
la Bucureşti unde au primit
locuinţǎ de nomenclaturişti
şi atunci au văzut, pentru
prima datǎ în viaţa lor, o
cadǎ de baie, scrie autorul!!
Îmi permit să-l întreb: unde
erau proprietarii acelor
locuinţe?!? În închisorile
nomenclaturii!

VT atacǎ cu mult
curaj relaţia între comunism
şi evreitate, ceea ce ar fi fost
foarte interesant să aflăm
opiniile şi argumentele celui
mai excepţional produs al
spaţiului cultural românesc,
dar renunţă după un rând,
schimbă subiectul şi trece la
o statisticǎ din 1930. După
care în România erau
750.000 de evrei din care
500 erau în partidul comu-
nist român, de o mie de
membri, şi alţii vreo 50.000

simpatizau comunismul,
pentru a concluziona este o
inepţie să se spună că evreii
au adus comunismul (în
România ). Chiar aşa o
inepţie, de când Mihail Roller
în a sa istorie despre
poporul român numai că nu
a scris că dacii de pe
Columna lui Traian purtat
deja, în pieptarul lor de oaie,
carnetul roşu de partid. Pen-
tru ca acum cititorii acestui
volum, să subînţeleagă de la
VT cǎ evreii  nomenclaturişti,
care timp de două decenii,
pe faţă şi în forţă, au îndoc-
trinat, supus şi condus
poporul român, nu au adus
comunismul în România!!
Am fi nişte inepţi, adică
proşti, tâmpiţi, idioţi să
afirmăm aşa ceva, de ce nu
şi antisemiţi. Ca să nu fim
antisemiţi absurzi ar fi mult
mai bine să susţinem că cei
ce au adus şi instalat cu
forţa comunismul nu sunt
altceva decât nişte
descendenţi ai acelor daci,
care au scăpat din holo-
caustul lui Traian. Pentru că
a menţiona şi câţi evrei sim-
patizau comunismul,
precizǎm că după 1944
aceştia s-au declarat
ilegalişti, unii pe alţii, dovada
pentru aceasta fiind de două
simple declaraţii de ilegali-
tate pe care şi le-au dat unii
altora şi imediat au  devenit
comunişti cu vechi state de
plată şi noi funcţii în conduc-
ere ale României eliberate...

Citind minienciclope-
dia nomenclaturii, bine
cosmetizată ca să
corespundă vremurilor, în
care VT se auto-
portretizează, de câte ori
vrea, în mare politolog de-
mocrat, mai ceva ca ameri-
canii, dăm peste  mulţi evrei
care nu au adus comunismul
în România, ci au fost forţaţi
de acei urmaşi ai dacilor de
pe columnă să clădească
cea mai superioară tiranie a
tuturor timpurilor, de la homo
primigenius la homo sovieti-
cus, apoi, pe rând au şters
putina în ţările promise.

NU vreau să mă
îndepărtez de această idee
principală a scriiturii lui VT,
de inepţia românilor, adică
prostie, tâmpenie, idioţenie a
noastră,  prin care credem,
susţinem că evreii au adus
comunismul în România, şi
am să exemplific cu argu-
mente luate din lumea
„secretă” a nomenclaturii:
Ana Pauker, născută  Han-
nah  Rabinsohn, vioara în-
tâia a comunismului din
1944 până în 1953, Alexan-
dru Nicolski, născut Boris
Grunberg, torţionarul şi arhi-
tectul închisorilor comuniste,
fraţii Oigenstein: Lev care
devine Leonte Răutu, Mihail
care devine Oişteanu şi
David care devine Dan
Răutu, fixaţi la noua

propagandă şi culturǎ
comunistă la care trebuie
adăugaţi Valter Roman
născut Erno Neulander,
vechea noastră cunoştinţă
Tismineţki şi marele Saul
Brukner devenit Silviu Bru-
can. Sau că adevărata
ştafetǎ a culturii româneşti a
fost înlocuită de Ariel Lei-
bovich, Mark Breslau,
Renee Annie Cassian,
Veronika Schwefelberg,
Solomon Moscovici, Ştrul
Leiba, Anatol E Baconsky,
Moise Cohn, Alexander
Avram, Moise Davidson, Iţig
Wittner, Alexander Zissu
Saltman. Dacă ar trebui să-i
înşir şi pe cei din comerţ –
interior, exterior – ar mai tre-
bui o pagină, dar nu mai e
nevoie, nici pentru semiţii
cinstiţi, trebuie că mai sunt şi
din ăştia, nici pentru
„antisemiţii inepţi”. Tuturor le
recomand lectura acestui
volum.

Ar fi multe de co-
mentat despre acest volum
cu nomenclatura din Româ-
nia anilor 1944-1965, ar tre-
bui o masă rotundă, liberă
pentru toate opiniile argu-
mentate, absolut deschisă,
democratică şi civilizată, nu
cu aranjamente anterioare şi
fără epitete şi ameninţări,
pentru că trebuie dezvăluit
tot adevărul şi căutate căile
unei noi concordii. Totul tre-
buie luat de la început şi
judecat corect. Românii
plătesc tribut greu pentru
cele întâmplate evreilor între
1934 şi 1944, în timp ce
evreii nu au cerut nici
scuzele formale celor pe
care i-au aruncat în stradă
sau în închisorile comuniste.
Este necinstit, este o cale
greşită ce nu va duce la con-
cordie. În plus, în ultimul
timp, se bate prea multă
monedă falsă cu anti-
semitismul românilor pentru
observaţiile şi criticile lor ar-
gumentate, fiindcă greşesc
şi semiţii nu numai
antisemiţii. Pentru opiniile
pertinente  românii sunt
etichetaţi antisemiţi fără să li
se poată contesta criticilor
aduse şi încălcând Articolul
19 din Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului, dea-
supra căruia nu se pot face
alte legi…

Cât priveşte pe VT,
căruia îmi place să-i spun
Volodea, precum Cărtarescu
şi Patapievici, fiind un nume
frumos, sonor ce îmi
reaminteşte de eliberatorii
care ne-au adus
nomenclaturişti comunişti pe
tancuri, trenuri şi avioane, îi
doresc sănătate şi scrieri
corecte.  

●
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Colonialismul monetar al BNRColonialismul monetar al BNR

Radu

Golban

UUn postulat consacrat
în teoria şi practica monetară
este cel conform căruia moneda
(banii) reprezintă un produs
necesar al procesului de schimb
(nefiind nici rezultatul unei
convenţii la care s-a ajuns pen-
tru înlesnirea schimburilor şi
nicio creaţie a ordinii de drept).
Ulterior, în lucrările sale
reprezentative, şi K. Marx arăta
că moneda este un rezultat al
acţiunii legilor economice ale
producţiei de mărfuri. Astfel,
gândirea economică (inclusiv
cea monetară) a relevat faptul că
între cele două concepte
(monedă/economie) există relaţii
de intercondiţionare reciprocă.
Ca o consecinţă, s-a consacrat
un nou postulat conform căruia
puterea unei monede este
definită prin sistemul economic
care o generează (o economie
solidă fiind premisă pentru o
monedă puternică).

Într-o economie în care
“domneşte” o singură monedă,
lucrurile sunt mai simple. În
condiţiile liberalizării circulaţiei
capitalurilor la nivel
supranaţional, a apariţiei unor
monede străine pe piaţă
naţională, lucrurile încep să se
complice. Chiar şi aşa, autori-
tatea monetară (bancă
centrală/bancă naţională) tre-
buie să menţină supremaţia
monedei naţionale faţă de mon-
edele străine care penetrează
piaţa. Realizarea acestui obiec-
tiv nu înseamnă, neapărat,
intervenţii directe şi susţinute
pentru a stabili forţat un anumit
curs (în favoarea sau în de-
favoarea statului în cauză).

Prin prisma celor
enunţate anterior, mi-am propus
să evidenţiez în ce măsură leul
(ca monedă naţională) mai
reprezintă un instrument viabil şi
reprezentativ pentru economia
românească. Aceasta deoarece,
situaţia actuală ne determină să
credem că BNR ignoră voit
nevoia de reglementare a
regimului euro în ţara noastră; în
absenţa unei politici tranşante
privind raporturile dintre leu şi
euro apar anumite probleme la
care ar trebui să ne uităm mai în
detaliu.

În primul rând se im-
pune a fi analizat rolul monedei
naţionale şi al monedei de
referinţă (euro) în derularea
tranzacţiilor comerciale interne.
Marea majoritate a relaţiilor
comerciale interne au preluat
euro ca monedă de referinţă.
Astfel, preţul combustibililor,
preţul produselor alimentare sau
nealimentare, tarifele aferente
utilităţilor casnice, tarifele ser-
viciilor telefonice etc. variază în
funcţie de cursul “oficial”
leu/euro. Problema se
acutizează în condiţiile în care
cursul oficial nu este nici pe de-
parte un curs real, purtând încă
amprenta intervenţiilor BNR-ului.
Situaţia se concretizează în
practicarea unui curs valutar fa-
vorabil pentru furnizorii de ser-
vicii, bunuri de consum, curent,
gaz, apă etc. (permiţându-le
acestora să crească preţurile ori
de câte ori leul pierde în faţa
monedei europene, dar neoblig-
ându-i să diminueze preţurile
atunci când leul câştigă în faţa
monedei europene). Astfel, am
putea afirma că stabilirea cursu-

lui se “mută” de la bursa de val-
ori pe piaţa tranzacţiilor comer-
ciale interne; mai mult, prin
stabilirea preţurilor pe baza cur-
sului leu/euro (deşi plăţile se
realizează în lei), costurile afer-
ente fluctuaţiilor valutare (in-
cluzând riscurile valutare) sunt
transferate în buzunarul
românului (pentru simplul fapt că
este consumator final al unor
produse achiziţionate de pe
piaţa internă, dar al căror preţ
este stabilit în funcţie de euro).

În al doilea rând, trebuie
puse în balanţă avantajele şi
dezavantajele creditării în
monedă străină şi măsura în
care această creditare este
manevrată (prin reglementări
specifice) de o aşa manieră
încât să susţină economia
românească (creditare derulată
–"culmea!" - aproape în totalitate
prin bănci cu capital străin). La o
analiză atentă se observă că
situaţia actuală scurtcircuitează
leul în comerţul exterior, făcând
ca euro anterior împrumutaţi să
fie imediat transferaţi în
străinătate pentru plata impor-
turilor. Dacă importurile şi împru-
muturile s-ar derula în monedă
naţională, datorită deficitului
comercial cronic al ţării, leul ar fi
supus unei deprecieri consider-
abile, fără intervenţia BNR-ului
sau a altor institute bancare.
Deoarece deficitul comercial
este finanţat în monedă străină,
leul este exclus de la acest cir-
cuit (limitându-se doar la un cir-
cuit închis, parţial, în ţară);
situaţia se traduce într-un sce-
nariu deloc favorizant pentru
economia românească: venituri
exprimate şi încasate în lei, con-
sum în baza unor preţuri stabilite
prin raportare la euro.

Logica acestor practici
este peremptorie: o depreciere a
leului ar îngreuna activitatea
monopolistă a furnizorilor (de
bunuri sau servicii); apoi, prin
decuplarea comerţului exterior
de leu, cursul de schimb este
unul ţinut artificial la un nivel
“politic”. Germania, Franţa,
Elveţia, Austria sunt doar câteva
exemple de ţări care au limitat
creditarea exclusiv la moneda
proprie. România de ce nu a
urmat exemplul acestora?
Politică a BNR-ului a servit in-
tereselor naţionale sau intere-
selor bancherilor străini?

O conversie în monedă
naţională a tuturor creditelor
contractate anterior în euro (con-
versie realizată în baza unei
reglementări oficiale şi la nivelul
cursului manipulat politic) şi in-
terzicerea creditării în euro ar
avea doar efecte pozitive pentru
România.

Având în centrul
discuţiei rata dobânzii, se im-
pune a fi apreciată politică BNR
privind rata dobânzii. Deşi s-au
trasat linii directoare privind
evoluţia şi nivelul ratei dobânzii,
acestea au rămas doar pe hârtie
deoarece creditarea internă s-a
realizat tot după propriul interes
al băncilor comerciale. Dincolo
de nivelul de referinţă al ratei
dobânzii stabilit de BNR, aces-
tea şi-au impus comisioane care
să le asigure câştiguri mai mult
decât îndestulătoare. Astfel,
efortul BNR-ului de a impune o
rata a dobânzii care să asigure o
refinanţare rezonabilă (atât a
economiei, cât şi a populaţiei) a
fost spulberat de băncile comer-
ciale. Deşi tardiv, ne putem în-
treba cui i se poate imputa

această situaţie (BNR-ului,
băncilor comerciale sau solici-
tantului de credite care a
preferat un credit în monedă
străină pentru simplul fapt că i s-
a părut mai ieftin la prima
vedere); fireşte, BNR-ului
deoarece nu a luat toate
măsurile necesare în zona sa de
influenţa; băncile comerciale nu
au făcut decât să speculeze
carenţa de reglementare a
autorităţii monetare; solicitanţii
de credite, presaţi de nevoia
acută de finanţare, nu pot avea
o gândire atât de complexă încât
să conştientizeze dezavantajele
creditării în monedă străină a
economiei naţionale şi să pună
mai presus de interesul propriu
interesul naţional.

Un alt factor proble-
matic, deşi are o rezonanţă
economică mult mai mică, este
că “scurtcircuitarea” leului duce
şi la o diminuare a venitului de
seigniorage deoarece creditele
sunt în monedă străină, şi nu în
lei. Pentru o înţelegere mai facilă
a situaţiei propun următoarea
substituţie: ce s-ar mai întâmpla
dacă toţi fumătorii din România
ar consumă doar produse aduse
din afară ţării?; logic, aceştia ar
deveni plătitori de accize pentru
un alt stat, iar statul român n-ar
mai încasa venituri pe seama
acestui instrument fiscal; din feri-
cire, în domeniul fiscal se pare
că decidenţii au fost mai
“patrioţi”.

Revenind la aspectul
care ne preocupă, aş putea
spune chiar că însăşi BNR se
privează singură de controlul
propriei monede, tolerând un
astfel de statut preferenţial în
propria sferă de influenţă.

Oricine poate să apre-
cieze măsura în care s-a realizat
obiectivul BNR ştiind că volumul
creditelor nu a putut fi controlat
(supraîndatorarea subjugându-
ne financiar şi economic); nu
există reglementări clare (even-
tual limitări) în ceea ce priveşte
moneda de creditare (băncile
străine oferind necontrolat cred-
ite preponderent în monedă
străină pentru a fi în propriul lor
avantaj, favorizând supraînda-
torarea); rata dobânzii a fa-
vorizat supracreditarea şi a
descurajat economisirea (de-
parte de a fi în acord cu nevoia
de refinanţare a economiei). Mai
mult, acum câţiva ani BNR
anunţa renunţarea la a mai spri-
jini cursul leului; deprecierea
bruscă a leului a rămas adânc
imprimată în agoniseala
întreprinzătorilor, dar şi a
românului de rând; pentru a sta-
biliza cursul a fost necesară
reintervenţia BNR-ului. Şi astăzi
leul este “protejat” de BNR (în
sensul că este menţinut la un
curs artificial), departe de a fi în
acord cu starea economiei
româneşti. 

Faţă de cele arătate,
apreciem că asumarea obiec-
tivului de ţintire a inflaţiei de
către BNR ar fi trebuit corelat cu
un nivel minim de creştere
economică, aceasta deoarece
obiectivele politicilor macroeco-
nomice nu trebuie văzute indi-
vidual, ci într-o interdependenţă
firească; privind doar în “curtea”
BNR-ului, marea majoritate a
observatorilor sunt tentaţi să el-
ogieze meritele acestei instituţii,
dar privind economia
românească în ansamblu puţini
sunt cei care au curajul să-i im-
pute nerealizările şi să-i aloce

partea sa de vină.
Revenind la soluţia an-

terior sugerată - poate una din-
tre cele mai avantajoase (pe
care o considerăm o posibilă
alternativă de depăşire a crizei
în care se tot adânceşte Româ-
nia), o politică exclusivistă de
creditare în lei ar duce în
condiţiile deficitului comercial la
o depreciere a leului, ceea ce ar
afecta piaţa valutară şi ar îngre-
una activitatea băncilor străine
în ţară, obligându-le să suporte
costuri suplimentare în eventual-
itatea unei creditări abuzive a
populaţiei; acestea (băncile
străine) ar putea fi puse chiar în
situaţia de a interveni pe piaţa
valutară pentru a sprijini leul toc-
mai pentru a asigura amorti-
zarea împrumuturilor la un curs
favorabil. Atunci când sugerăm o
asemenea practică nu ne bazăm
doar pe supoziţii logice şi
deducţii fireşti, ci avem în vedere
şi experienţa altor ţări care au
reuşit să se “salveze prin
inflaţie”. Atât timp cât perspec-
tivele integrării României în UEM
se îndepărtează odată cu adân-
cirea crizei, nu înţelegem de ce
această soluţie nu a fost pusă
deloc în discuţie de către
decidenţi. O tergiversare a prob-
lemei nu face decât să acutizeze
gravitatea situaţiei. În condiţiile
actuale, cetăţeanului de rând i
se spune că trebuie să “strângă
cureaua” deoarece aceste
măsuri de austeritate vor asigura
ieşirea României din criză. Fals!
Actuala politică nu face decât să
crească şi mai mult gradul de
dependenţă (economică şi
financiară) faţă de exterior.

Se impune a fi analizată
măsura în care capacităţile de
producţie internă ar satisface
cererea, care, până acum, era
acoperită în cea mai mare parte
prin importuri (dependenţa
economică anterior menţionată).

Dacă acest mecanism
ar fi fost pus în valoare din timp,
nu s-ar fi ajuns - poate - la
situaţia actuală. Acum eficaci-
tatea mecanismului este
diminuată, impunând măsuri
specifice (de exemplu, ac-
ceptarea creditării în monedă
străină doar pentru investiţii şi
sub nicio formă pentru nevoile 
de consum).

Revenind în actualitate,
considerăm că priorităţile
României pot fi formulate astfel:
creşterea competitivităţii eco-
nomice, reducerea balanţei
comerciale deficitare şi asigu-
rarea creşterii economice. Anco-
rarea de euro nu oferă o
stabilitate monetară, ci
antrenează o dependenţă de
creditarea externă, creditare
care vine la pachet cu bine-
cunoscutele criterii de austeri-
tate. Aceste criterii amintesc,
oarecum, de timpurile ceauşiste,
când tot prin raţionalizarea ali-
mentelor şi a consumului aferent
utilităţilor casnice s-a încercat,
pe spinarea populaţiei, să se re-
alizeze anumite tranzacţii ex-
terne. Astăzi, sub paravanul
democraţiei, se uzitează un vo-
cabular nou în care cuvântul
“austeritate” este frecvent uzitat.
Dacă în regimul comunist sacri-
ficiul era impus (prin
raţionalizarea alimentelor şi lim-
itarea furnizării energiei electrice
şi a agentului termic între anu-
mite repere orare) astăzi
măsurile de austeritate
autodetermină limitarea con-
sumului individual din raţiuni de

insuficienţă a venitului (care,
chiar dacă nu a fost diminuat ca
o consecinţă a măsurilor de aus-
teritate impuse, a fost consider-
abil afectat de nivelul sporit de
fiscalitate). Cu alte cuvinte, în
regimul anterior sacrificiul era
cerut pentru a asigura stingerea
anumitor datorii externe (în
condiţiile unei balanţe comer-
ciale rezonabile), astăzi sacrifi-
ciul este făcut pentru a asigura
pata consumului (în condiţiile
unui deficit comercial cronic,
diminuând progresiv şansele de
redresare). Tocmai această aus-
teritate are menirea de a
menţine România într-o stare de
dependenţă faţă de creditele ex-
terne pentru a finanţa (culmea!)
comerţul exterior. Oare acesta
să fie rostul sacrificiilor ţării, re-
spectiv, finanţarea produselor de
consum străine, dezindustri-
alizarea ţării şi devastarea agri-
culturii?

Analizând integrator în-
treaga problematică se poate
lesne înţelege că nu există nicio
dovadă empirică, validă, că un
anumit nivel al PIB-ului sau al
inflaţiei ar avea efecte favorabile
pentru creşterea sau stabilitatea
economică. Cifrele sterile care
au fost sau sunt impuse de politi-
cieni şi au fost şi sunt preluate
ca nişte cutume fără a fi mai bine
analizate.

Redresarea balanţei
comerciale prin deprecierea leu-
lui ar scumpi produsele de la im-
port, ar ieftini forţa de muncă în
ţară, ar crea noi locuri de muncă,
ar spori competitivitatea
economică, ar atrage noi investi-
tori şi ar avea o contribuţie
favorabilă pentru dezvoltarea
agriculturii româneşti (chiar dacă
adepţii teoriei monetariste nu ar
îmbrăţişa pe deplin acest sce-
nariu, considerăm că este cel
mai realist şi mai avantajos
decât continuarea îndatorării ex-
terne).

Concluzionând, se
poate spune că cea mai mare
îndatorare a cetăţeanului la nivel
european este un “merit consid-
erabil” atribuit BNR-ului. Un alt
“merit” îl reprezintă regimul priv-
ilegiat asigurat băncilor străine şi
asigurarea de locuri de muncă în
ţările care tratează România ca
piaţă de desfacere. 130 de ani
de existenţă şi “multă ştiinţă”
subliniază deosebitele realizări
ale acestei respectabile instituţii
care s-a străduit mai mult să-şi
construiască o imagine caracter
sacrosanct. Cine se aseamănă
se adună: o vizită a lui Trichet la
Bucureşti şi sincerele felicitări la
adresa BNR-ului nu pot decât să
încânte sufletele dornice de
admiraţie occidentală ale
administraţiei acestei autorităţi
(deşi, practic, au fost încălcate
cu bună ştiinţă toate regulile de
stabilitate).

Estimările privind even-
tualitatea intrării României în
UEM sunt superflue. Oricum,
actuală politică îndepărtează
perspectivele de introducere a
monedei unice europene,
urmărind ca România să fie - în
continuare - o bună piaţă de
desfacere (pe spinarea
populaţiei!). Toate acestea ne
determină să provocăm cititorii
acestui articol să răspundă la o
nouă întrebare: de ce nu
schimbă strategia?!

●
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Încă o problemă pentru Pilat din Pont(a): Titus cel hoţ…Încă o problemă pentru Pilat din Pont(a): Titus cel hoţ…

Cezar 

A. Mihalache

PPrimul în eşalonul
Plagiatorilor de Scrieri Doc-
torale a fost chiar el, nimeni
altul decât prim-„dottore”,
urmat la scurt timp de pri-
etenul de la Marile Promisi-
uni, Dan Ştevie Şova… Că
vorba aceea, prietenii în pla-
giate şi diplome inventate se
măsoară, nu?! Acum, în cer-
cul select al compilatorilor, a
apărut şi un auto-„dottore”,
ăsta pesemne e mai mult
„amic” decât prieten cu
Ponta aşa că a trebuit să se
copieze pe sine (!),
dovedind, dacă mai era
nevoie, că echipa
socialiştilor scoasă la zdro-
bit ţara din temelii, a fost
compusă din făcători de ti-
tluri şi diplome. Adică, per-
sonaje uşor şantajabile (iar
dacă prim-plagiatorul şi-a
găsit „naşul” în persoana
şefului statului, ceilalţi,
fireşte, coborând pe ier-
arhie, au fost „defectaţi” de
către alţi păpuşari „jucători”!

Şi atât de repede s-
au trezit respectivi urcaţi ca
scoafa din porcar în copac,
că nici măcar nu au realizat

ce şenile de santajare au
lăsat prin filele dosarelor „de
cadre” de la Executiv. Ba,
atât de răspândit se
dovedeşte a fi compilatul în
guvernul prim-plagiatorului,
că n-ar fi de mirare să ne
trezim că mulţi s-au plagiat
şi între ei! Şi nu doar la
nivelul aroganţei…

Dar, poate mai
(ne)surprinzător este faptul
că numitorul comun al aces-
tor plagiatori este acelaşi
blogerist N0049 Jilava. Că
ex-deţinutul a primit sarcină
de îndrumător pentru
generaţia „plagi” ori că sin-
gur s-a pus la împarţit
troaca furtului intelectual la
mai mulţi „discipoli”, pentru
a avea un as în mânecă
peste ani (ştiind din proprie
experienţă că „ucenicul” îi
dă, în cele din urmă, pe la
spate mentorului) nu este
prea clar. Dar parcă prea e
un făcut că singurul
îndrumător şi scriitor de
prefaţe pentru lucrările celor
desconspiraţi, de la Ponta la
Corlăţan, este Adrian
Năstase!

De aceea, este posi-
bil ca recenta desconspirare
a noului plagiator PSD, în 
persoana ministrului 

de externe, Catastrofă
Corlăţeanu, zis şi Titus (sau
vicerversa, oricum nu
contează!), prin fapta de a
se fi autoplagiat într-un nar-
cisim de semidoct socialist,
chiar în vremea în care se
tot discută şi se amână
îndepărtarea lui Adrian
Năstase de la ultima lui
sinecură, avocaţiunea, din
cauza apostilei de Jilava, să
nu fie chiar întâmplătoare…
Pentru că, deşi premierul
celulelor (care a vrut să
transforme ţara într-o mare
celulă, dar a ajuns el într-
una!) ar fi trebuit exclus au-
tomat din barou, a rămas
totuşi subiect tabu pentru
comisia de excludere. Or,
Titus-hoţomanul poate fi o
piesă de sacrificiu. Un pion
suprimat, nu pentru gafele
sale diplomatice, ci pentru a
se da un semnal cui trebuie
(întâmplător poate cel ce
are chiar decizia neexclud-
erii lui Năstase).

Aşadar, încă un
membru al guvernului de in-
fractori (dovediţi, iată, cel
puţin în culpa didactică) a
fost prins cu râtul în troacă.
Vorbind însă de „autopla-
giat”, putem conchide că
Titus nu a făcut-o fapta din

culpă, precum Pilat din
Pont(a), ci şi-a exprimat nar-
cismul presat pentru a-şi
asigura CV-ul pentru marea
reprezentare ce avea să-i
fie încredinţată.

Este motivul pentru
care „opera” supusă
„sodomizării” de auto-
plagiere, deşi a apărut în
2011, a fost repusă pe
tapet, cu titlul schimbat
(sau, mai bine spus, doar cu
titlul schimbat!) un an mai
târziu. Problema e că dacă
Pilatul s-a spălat pe mâini,
punctând sec că nu a bene-
ficiat de nici un leu de pe
urma infracţiunii sale (int-
electuale), la Titus lucrurile
sunt mai complicate, el
obţinând un salariu consis-
tent după completarea
dosarului cu piatra de
moară a autoplagiatului. Cu
toate acestea, nu o sa-l
vedem pe Titus ascun-
zându-şi vreodată faţa de
ruşine în căuşul palmelor de
care s-a folosit în procesul
(neautoplagiat!) de pupin-
curism, săvârşit cu
abnegaţie la vremea
desconspirării furturilor (int-
electuale) ale prim-plagia-
torului, când lătra în gura
mare că „subiectul plagiatu-

lui lui Ponta a fost un atac
direcţionat de Băsescu”! Şi
nici nu o să se arate dispus
să renunţe, nu la titlul
ştiinţific căpătat (precum
Ponta care a zis-o dar a
desfiinţat comisii numai să
nu fie pus în situaţia de a o
face!), ci la banii care i-au
revenit ilegal de pe urma
autoplagiatului. De altfel,
Titus Catastrofă s-a şi grăbit
să avertizeze că lui îi tre-
buiau doar 60 de puncte la
dosarul de conferenţiar, or
el a avut 75,27. Ghici dară
unde este diferenţa nefolos-
itoare?!

Oricum, motto-ul
pus de Corlăţean acuzaţiile
care i se aduc poate fi
„călăuzitor” pentru o
întreagă generaţie: „M-am
folosit de propria mea
muncă!”. Şi atât de bine a
făcut-o că, exceptând auto-
plagiatul, Sandra Brown
Corlăţean a reuşit să pub-
lice trei cărţi în decurs de
numai două luni, lansând
două „opere” în aceeaşi zi,
iar pe cea de a treia, ca
„Omagiu”, chiar în luna în
care a fost instalat cabinetul
Ponta.

●
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Gheorghe

Funar

ÎÎncepând din 22 de-
cembrie 1989, în România a
fost pus la cale cel mai mare
Holocaust din istoria
omenirii. El se desfăşoară
pe baza unui plan diabolic
împotriva Poporului Român,
urmaş al Poporului Primor-
dial, în Dacia Edenică. Locul
de desfăşurare a Holocaus-
tului împotriva românilor
este lagărul de exterminare
numit România unde,
asasinii economici şi
asasinii politici străini şi fără
Dumnezeu, susţinuţi de cei
care au cetăţenia română şi
de cozile de topor
româneşti, au trecut la
marea ofensivă.

În cadrul acesteia, în
toamna acestui an şi în anul
2014, sunt prevăzute şi au
început să se desfăşoare 
simultan numeroase acţiu-
ni vizând realizarea
următoarelor obiective: ex-
ploatarea gazelor de şist
prin fracturare hidraulică în
numeroase localităţi din
toate judeţele; exproprierea
românilor şi alungarea lor
din România, de către titu-
larii licenţelor de exploatare
a substanţelor minerale
utile, în baza modificărilor şi
completărilor la Legea
minelor, Legea nr.85/2003,
propuse de PSD şi PDL şi
votate de toţi senatorii în

ziua de 27 octombrie 2009.
Propunerea legislativă a
PSD şi PDL aşteaptă votul
final în Camera Deputaţilor,
după care marea majoritate
a cetăţenilor României îşi
pierd dreptul de proprietate,
vor fi expropriaţi şi vor primi
mici despăgubiri de la titu-
larii de licenţe; obţinerea
cadrului legal, prin vot se-
cret în Parlament, pe proiec-
tul de lege privind afacerea
penală Roşia Montană care
urmăreşte scoaterea
integrală din România a
concentratului minier din cel
mai mare şi valoros
zăcământ din Europa, prin
folosirea a 150 milioane kg
dinamită, producerea a
peste 3.000 de cutremure
devastatoare şi utilizarea a
200 milioane kg cianură;
vânzarea pământului
strămoşesc românesc la
străini şi apatrizi, la preţuri
derizorii. România urmează
să fie prima şi singura ţară
din Europa care acceptă
renunţarea la părţi însem-
nate din teritoriul naţional,
fără aprobarea Poporului
Român dată prin referen-
dum; împroprietărirea
ilegală a Ungariei, a per-
soanelor juridice şi a per-
soanelor fizice maghiare cu
peste 50 la sută dintre imo-
bilele din Ardeal. 

La această politică
de stat a Ungariei 
se adaugă acordarea
cetăţeniei ungare, în mod

gratuit, la peste cinci mil-
ioane de români get-beget,
până la sfărşitul anului viitor.

În lagărul de exter-
minare numit România,
acţionează în voie firma
RMGC care a ajuns la un
Acord cu Guvernul Ponta II
privind unele măsuri afer-
ente exploatării minereurilor
auro-argentifere din
perimetrul Roşia Montană.
Acest Acord face parte din
proiectul de lege al RMGC,
însuşit fără nicio modificare
de către Guvernul Ponta II
şi aflat în aceste zile în
atenţia Comisiei speciale
pentru afacerea penală
Roşia Montană. Parchetul 
şi Direcţia Naţională
Anticorupţie (DNA) refuză
să se autosesizeze şi să
înceapă cercetările penale
împotriva persoanelor vino-
vate de numeroasele
infracţiuni aduse la
cunoştinţa Comisiei spe-
ciale parlamentare de către
mulţi dintre cei invitaţi şi
audiaţi.

Fără ca în Parla-
mentul României să fi votat
proiectul de lege pe care
RMGC l-a impus Guvernului
Ponta II s-a ajuns într-o fază
extrem de periculoasă
privind existenţa şi viitorul
localităţilor Roşia Montană,
Bucium, Abrud şi Câmpeni.
În mare secret pentru
locuitorii din această parte a
Munţilor Apuseni, dar cu
ştiinţa primarilor din aceste

comune şi oraşe, firma
RMGC le-a virat în contul
primăriilor sume cuprinse
între 40.000-100.000 euro
cu care să poată achita Pla-
nurile Urbanistice Generale
(PUG-uri) şi Planurile Ur-
banistice Zonale (PUZ-uri) –
Zona Industrială. La aceste
PUG-uri şi PUZ-uri lucrează
specialişti angajaţi de
RMGC şi care pregătesc
aceste documente pentru a
fi aprobate până la 31 de-
cembrie 2013. Pentru vi-
itorul PUG al oraşului Abrud
s-a aflat, pe surse, că se
proiectează ca 80 la sută
din suprafaţă să devină
inundabilă, după prăbuşirea
barajului şi scurgerea la
vale a conţinutului din iazul
de decantare, cu o
suprafaţă de 363 hectare.
Probabil că pentru oraşul
Câmpeni procentul din
suprafaţa care va deveni
inundabilă să fie diferit faţă
de Abrud. Pentru comuna
Roşia Montană, în PUG, va
fi dificil pentru proiectanţi să
mai prevadă ceva,
deoarece ea va fi
pulverizată şi lichidată prin
dinamitare, cutremure dev-
astatoare şi cianurare!

Conform legislaţiei
existente, PUG-urile şi PUZ-
urile se supun dezbaterii
publice şi aprobării în Con-
siliile locale. În urma Acor-
dului dintre RMGC şi
Guvernul Ponta II, proiectul
de lege aflat la Parlament

pentru afacerea penală
Roşia Montană prevede ca
dacă nu se adoptă, prin
hotărâre, de către
autorităţile locale PUG-urile
şi PUZ-urile până la sfârşitul
lunii decembrie a.c. atunci
RMGC obţine aprobările la
Bucureşti, de la ministerul
de resort. Este evident că
planul criminal împotriva
Roşiei Montane şi a locuito-
rilor din Munţii Apuseni este
bine gândit, armonizat şi
susţinut de către autorităţile
corupte din Statul Român.

Asasinii economici
şi asasinii politici străini şi
cei din România ascund
Poporului Român şi Parla-
mentului României faptul că
proiectul de lege al RMGC,
aflat probabil în atenţia sen-
atorilor şi deputaţilor, are ca
efect sigur dispariţia co-
munei Roşia Montană şi a
patru munţi. Din păcate, ni-
meni nu-i întreabă pe
susţinătorii şi avocaţii
RMGC, nici pe cei
îmbolnăviţi de dolarită sau
euronită, dacă prin apli-
carea proiectului acestei
firme va mai exista locali-
tatea Roşia Montană, cea
mai veche exploatare
minieră din lume..
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