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Cum a ajuns „Pufulica” TVR 3… ţap ispăşitorCum a ajuns „Pufulica” TVR 3… ţap ispăşitor

Cezar 
Adonis Mihalache

IInimaginabilul s-a pro-
dus: Televiziunea Română a
fost amendată! Dar nu pentru
programele de o factură tot mai
îndoielnică, nu pentru parti-
zanatul politic făţiş, nu pentru
tocarea fară rost a banilor de
pe abonamente, nu pentru
lansarea unei sinecure jurnalis-
tice prin grila unui program
„rural” care se recepţionează
doar în marile oraşe, prin TVR
3 şi a sa „Pufulica” (oaia
mascotă naţională) şi nici
măcar pentru reintroducerea în
grilă a zânei cheltuitoare, sur-
priza nesurprizelor… Televiz-
iunea publică a fost amendată
pentru difuzarea unui colind…
antisemit. Şi nu se ştie ce a de-
ranjat mai mult: numele
ansamblului care a colindat
TVR 3 şi TVR Cluj, „Dor
transilvănean”, ori prezenţa în
fruntea acestuia şi a Centrului
Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Cluj a unui impor-
tant lider pro Roşia Montana,
Tiberiu Grozea. Nu un simplu
simpatizat, ci un personaj care,
prin pregătirea sa, prezenta ar-
gumentele forte ale obligaţiei
de a salva Roşia Montană din
mâinile veneticilor. Un personaj
vinovat pentru infracţiunea de a
fi gândit liber, şi nu înregimen-
tat la conserva de inepţi ai put-
erii, un infractor al pamfletului
vizual care a săvârşit poate cea
mai mare grozăvie pe care
putea să o facă un angajat al
statului, pe care puterea îl con-
sidera „de facto” înregimentat
PSD, postând pe o reţea de so-
cializare un insipirat trucaj cu
Victor Ponta şi o posibilă
doamnă de „companie”, recte
„doamna Cianură”. Colaj care a
deranjat pesemne şi cele două
„dedublări” ale premierului, dar
şi pe soţia reală şi, mai ales,
socrul cioclu doctrinar. Cum să
scapi însă de un sef de direcţie
judeţeană? Posibilul răspuns l-
am putea găsi chiar în versurile
colindului antisemit care pare
tot mai probabil să fi fost „aran-
jat” pentru a se funiza atât mo-
tivul destituirii cât, mai ales,
umflarea vechii gogoşi a anti-
semitismului veros la care se
dedau românii din fire!

Şi nu trebuie uitat că
cei mai mari promotori ai anti-
semitismului, specialişti în fab-
ricarea de „probe” au fost, de
fapt, evrei. Fapt care pare a se
verifica şi acum, prin colindul
„antisemit” difuzat de TVR 3 şi
TVR Cluj, producătorul trans-
misiunii, care a verificat materi-
alul înainte de difuzare, fiind
tocmai un evreu. A. Rozen-
berg. Cel care, cum se întâm-
pla şi acum mai bine de două
decenii, când evreii tunau şi
fulerau în comisiile de cenzură,
a audiat şi aprobat selecţia de

colinde cu sămânţă
antisemită… O corectură pe
versuri care miroase de la
distanţă a făcătură, prin cele
câteva versuri care au aprins
paiele la vatra antisemitismului.
Şi care, într-adevăr, sunt scan-
daloase, dar, strecurate într-un
colind vechi de 100 de ani, ies
la iveală, pentru cei ce au ochi
să vadă, ca o mizerabilă intoxi-
care şi încercare de a ne pune,
iarăşi, asociaţiile evreieşti, în
cap. „A născut un fiu frumos,/
Anume Iisus Hristos./ Toată
lumea i se-nchină,/ Numai ji-
dovii îl îngână./ Jidov – neam
afuristit,/ Nu l-ar răbda Domnul
sfînt,/ Nici în cer, nici pe
pământ./ Numai la corlan
(horn), la fum,/ Acolo-i jidovul
bun,/ Să iasă şfară (fum) în
drum”.

Primul lucru care a de-
ranjat, dar care nu poate fi
reproşat, fiind vorba de un ter-
men arhaic (arhaic înainte de a
fi căpătat sensul peiorativ) a
fost termenul jidov. Academia
Română a eliminat cu câţiva
ani în urmă referirile
„jidan”/„jidov” din DEX, iar în
2011 Patriarhia a eliminate din
suljbe orice referinţe negative
(din „Prohod” fiind înlăturate
versete precum: „Îngâmfat Is-
rail,/ Ucigaşe popor!/ Pentru ce
pe Varava, pătimaş, slobozi,/
Iar pe Domnul pentru ce Îl
răstigneşti? […] Pizmăreţ
popor,/ Ucigaş blestemat!/
Ruşinează-te măcar, înviind
Hristos,/ De mahrama şi de
giulgiurile Lui. […] O, neam ji-
dovesc,/ Îndărătnic, ce-ai primit
arvuna !/ Cunoscut-ai ridicarea
Bisericii;/ Pentru ce dar pe
Hristos L-ai osândit?”. Al doilea
lucru care a isterizat evreimea
a fost asocierea dintre „horn” şi
„fumul” care iese afară. Iar aici
apar şi semnele de întrebare
ale culegătorilor de folclor, care
nu îşi amintesc a fi găsit astfel
de variante ale colindului… 

Oricum, la presiunea
preşedintelui Consiliului
Judeţean Cluj, Horia Uioreanu,
care i-a cerut „vinovatului”
demisia, deşi Consiliul 
Naţional pentru Combaterea
Discriminării nu a dezbătut încă
reclamaţiile depuse între timp
de Grupul de Dialog Social şi
Revista 22, şeful CJ săvârşind
în acest fel un grav abuz în ser-
viciu împotriva unui funcţionar
al Statului Român, Tiberiu
Grozea şi-a dat demisia din
fruntea Centrului pentru
tradiţiilor.

Şi putem fi, într-
adevăr, în faţa unei manipulări
ordinare dacă ne gândim că în
ultimele zile s-au înmulţit
aceste reproşuri. Să nu uităm,
de exemplu, acuzaţia de anti-
semitism aruncată în spatele
avocatului Lucian Bolcaş,
acuzaţia datorată faptului că
acesta s-a opus cândva
demolării bustului Mareşalului
Antonescu, Institutul „Elie

Wiesel”, aflat acum în subor-
donarea directă a premierului
(ce întâmplare!), insistând pe
această acuzaţie chiar dacă
preşedintele Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti, Aurel
Vainer, a precizat că nu l-a
auzit niciodată pe avocatul
Bolcaş proferând „vreo idee
antisemită”. Să nu ignorăm nici
faptul că Antena 1 a fost recent
amendată pentru că în cadrul
unei emisiuni-concurs unul din-
tre juraţi a „a discreditat în mod
public pe unul din concurenţi,
din motive ce ţineau de ori-
entarea sexuală a acestuia”.
Atunci, CNA a primit 700 de
reclamaţii. Şi a amendat postul
respectiv chiar dacă pentru
emisiunea „4 nunti şi o provo-
care” de la ProTV, o
propagandă homosexuală
făţişă, deşi au existat peste 3
000 de reclamaţii trimise la
CNA, nu s-a luat nici până azi o
decizie… Ba, chiar şi postul de
radio public a fost “ars” de
CNA, Radio România
Actualităţi primind somaţie
publică din cauza unei emisiuni
în care maestrul Dan Puric a
spus că România este condusă
de „un cuib mafiotic” şi de „o
şleahtă de securişti”, delict de
opinie pentru care emisiunea a
fost eliminată din grila de pro-
grame! Iar în timp ce românii
sunt sancţionaţi, amendaţi şi
înlăturaţi din funcţii, minoritatea
maghiară îşi impune, de acum
făţiş, oamenii, cea mai nouă
pironire udemeristă în gu-
vernarea pesedistă, din care
nu au lipsit niciodată, fiind
făcută prin numirea UDMR-is-
tului Nagy Mihály Zoltán drept
vicepreşedinte al Institului Cul-
tural Român! Individul, care a
ocupat un post şi în cadrul
Arhivelor Naţionale ale
României, este binecunoscut
pentru propaganda sa
autonomistă, și a promovării
„eliberării Transilvaniei de sub
ocupaţia României”.

Aşadar, maghiarimea
politică îşi continuă aşezarea
cârpei alb-verzui pe instituţiile
Statului Român, după etapa
maghiarizării Radiodifuziuni
Române, a Arhivelor Naţionale,
ori a feluritelor agenţii şi decon-
centrate pe care le-au primit în
timpul guvernării portocalii, ei
se întorc acolo de unde nu au
plecat niciodată. La guvernare.
Căci, de la instalarea USL-ului,
au avut cel puţin un post la gu-
vernare, printr-un secretar de
stat de la Educaţie, UDMR
trecând astfel puntea
continuităţii verzi de la
pecinginea portocalie la cea
galben-roşie, astăzi de-a drep-
tul roşie…
P.S.: TVR3 s-a relansat cu o
nouă emisiune: „Apasă pe
verde!”. Un îndemn care a der-
anjat… Plus un colind care a
devenit mult prea „verde”. Dar
nu pentru oaia-mascotă!

●

Stafia autonomistă... Stafia autonomistă... 

Ilie
Șandru

,,C,,Consiliul Naţional Se-
cuiesc va organiza mişcări de
protest în ţară şi în lumea
întreagă în cazul în care Guver-
nul României nu renunţă la
asimilarea Pământului Secuiesc
într-o regiune administrativă
majoritar românească”.

Aşa a hotărât, între al-
tele, adunarea generală de
alegeri a CNS ce a avut loc în
Târgu Mureş, la sfârşitul lunii
noiembrie a.c., care l-a reales
pe Izsak Balazs în funcţia de
preşedinte. Cu alte cuvinte, se-
cuii-maghiari, mai corect spus,
cei ,,care s-au urcat azi în
spatele lor”- cum spunea Emil
Aurel Dandea - adică iredentiştii
şi extremiştii unguri, nici nu vor
să audă de o convieţuire
paşnică cu populaţia
românească, majoritară. Nu e o
noutate, nu au dorit asta
niciodată şi nu o vor dori
niciodată, fiindcă ,,nouă drepturi
şi libertăţi de la români nu ne
trebuie decât ca să le îndreptăm
contra lor”. Prin tot ce au făcut
şi continuă să facă asta
dovedesc. Ei nu vor altceva
decât să scape de ,,năvodul
asupririi româneşti”, şi nu
visează altceva decât la
,,păstrarea supremaţiei noas-
tre”, la ,,ceasul reînvierii Un-
gariei Mari”, care trebuie ,,să ne
afle înmulţiţi şi întăriţi”!

Ăsta este singurul scop
al mişcării iredentiste maghiare
din ţara noastră şi nicidecum o
convieţuire paşnică între
graniţele unui stat care se
numeşte România! Ei visează la
stafia automistă secuiască, fără
să fie preocupaţi nici măcar un
singur moment dacă românii din
această visată autonomie
secuiască, care formează totuşi
peste 40 la sută din populaţia
celor trei judeţe ,,secuieşti”: Co-
vasna, Harghita şi Mureş, vor
sau nu vor să trăiasacă într-o
astfel de autonomie etnică. Iar
dacă luăm seama la modul
neruşinat în care aceştia sunt
batjocoriţi de către viitorii etnici
autonomi, vă puteţi da seama
cam ceea ce s-ar întâmpla dacă
chiar s-ar ajunge la o asemenea
nefericită situaţie. Cei mai vârst-
nici dintre noi o cunosc foarte
bine. Avem experienţa vieţii
trăite în fosta Regiune
Autonomă Maghiară, acea
anacronică şi monstruoasă
creaţie  administrativ-teritorială,
stalinistă.

În hotărârea respectivă
a CNS se atrage atenţia Guver-
nului României, pe un ton foarte
imperativ, ,,să nu forţeze se-
cuimea”, fiindcă acest lucru ar
putea avea ,,consecinţe impre-
vizibile”! De unde ar putea să se
nască asemenea ,,consecinţe
imprevizibile”? A spus-o direct,
fără nicio reţinere, cel care a

fost reales în funcţia CNS, or-
ganism ilegal, iredentist şi ex-
tremist. Pentru a fi destul de
puternic în luptă cu ,,hoardele
barbare ale valahilor venite
peste Carpaţi”, Izsak Balazs
cere secuilor-maghiari din
România să se organizeze ,,în
spirit militar: disciplină, deter-
minare, organizare, cama-
raderie”. Dacă toate acestea se
vor respecta, ,,în următorii patru
ani, organizaţia va avea 700 de
membri: aproape cât un regi-
ment. Iar cu un regiment de
soldaţi-secui vom face posibilul
şi imposibilul”! Cu alte cuvinte,
autonomia etnică secuiască ar
putea să fie obţinută şi prin
forţă.

Doar cei care sunt rupţi
de realitatea existentă nu sunt
capabili să priceapă că nici
aceste ,,consecinţe impreviz-
ibile”nu constituie vreo surpriză
în ceea ce zic şi ceea ce fac
aceşti indivizi. Ei acţionează de
mult pentru crearea unor struc-
turi militare în ,,autoguvernările”
şi ,,scaunele”, pe care le-au
înfiinţat pe teritoriul ţării, fără ca
cineva să le ceară socoteală
pentru aceste formaţiuni terito-
rile etnice, în care funcţionează
propriile structuri administrative,
la care se adaugă şi cele mil-
itare, din care fac parte majori-
tatea tinerilor de etnie
maghiaro-secuiască. Garda
secuiască este una dintre el.

Chiar dacă mulţi dintre
politicienii români, ca şi
concetăţenii noştri trăitori din-
colo de Carpaţi, ,,miticii”, sau
,,sudiştii”, cum li se mai spune
uneori pe aici, prin Ardeal, nu
cred într-o ameninţare reală, de
forţă, din partea iredentismului
unguresc, totuşi aceasta poate
fi oricând posibilă, dacă ţinem
seama de realitatea existentă în
România. Fiindcă, mai mult ca
oricând, cei puşi să conducă
ţara nu sunt preocupaţi de
altceva decât de a se răfui unul
cu altul, ca nişte circari fără
diplomă, în timp ce ţara se duce
de râpă. Iar iredentismul un-
guresc jubiliază.

Se vede că politicienii
noştri de acum nu sunt alţii
decât urmaşii celor de ieri, că au
un talent ieşit din comun de a se
înjura unii pe alţii, uitând com-
plet pentru ce anume se află ei
acolo, în vârful piramidei statale.
De aceea cuvintele rostite
cândva de primul Patriarh al
României Mari, Dr. Elie Miron
Cristea, sunt la fel de actuale
acum, ca şi atunci: ,,Statul a de-
venit o arenă a luptelor de par-
tid. Orice afacere de stat
seamănă azi cu un mizerabil
târg de vite, unde nimeni nu se
mai interesază ce ar servi spre
binele poporului...”

●
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Graba strică treaba!Graba strică treaba!

Gheorghe
Funar

MMarea majoritate a
românilor nu au fost
informaţi de către liderii par-
tidelor politice care fac cu
schimbul la guvernarea
României, în ultimii 24 de
ani, nici de către parlamen-
tari, despre acţiunile diabol-
ice ale asasinilor economici
şi asasinilor politici străini,
susţinute de cozi de topor
autohtone, vizând jefuirea
uriaşelor bogăţii naturale ale
Poporului Român şi expro-
prierea românilor de către
titularii licenţelor de ex-
ploatare a substanţelor min-
erale utile.

În 27 octombrie
2009, Senatul României a
votat (fără niciun vot
împotrivă) propunerea
legislativă a senatorilor Toni
Greblă (P.S.D.) şi Ion Ruşeţ
(P.D.L.) privind modificarea
şi completarea Legii
minelor, Legea nr.85/2003,
care stabileşte că terenurile
necesare valorificării
resurselor miniere sunt
dobândite de titularii
licenţelor de explorare, ex-
ploatare – dezvoltare prin
exproprierea tuturor per-
soanelor fizice şi juridice de
pe acele suprafeţe. De
peste patru ani se aşteaptă
perioada oportună pentru
adoptarea acestei propuneri
legislative în Camera
Deputaţilor. Din momentul
adoptării legii, marea ma-
joritate a românilor îşi pierd
dreptul de proprietate în
favoarea titularilor de licenţe
de explorare şi exploatare a
bogăţiilor naturale. Cei mai
mulţi dintre titularii de licenţe
sunt străini.

În paralel cu acest
demers legislativ al P.S.D. şi
P.D.L., Guvernul Ponta II a
iniţiat un proiect de lege
pentru modificarea şi com-
pletarea Legii minelor
nr.85/2003, în data de 26
iunie 2013. Proiectul de lege
nu ţine seama de preveder-
ile Constituţiei României şi
nu vizează exploatarea şi
valorificarea bogăţiilor natu-
rale în Interes Naţional. 

Guvernul refuză să
propună Parlamentului să
legifereze că în contractele
de concesionare şi în
licenţele de exploatare a
bogăţiilor naturale trebuie
precizat că 80 la sută din
producţia fizică obţinută
aparţine Poporului şi Statu-
lui Român.

În Norvegia sunt o-
bligate firmele care
exploatează ţiţei şi gaze
naturale să dea 93 la sută
din producţie proprietarului,
poporul norvegian, care ast-
fel a ajuns bogat şi cu un
nivel de trai ridicat.

Senatul României,
în şedinţa din 2 decembrie
2013, a respins proiectul de
lege al Guvernului Ponta II,
în calitate de primă Cameră
sesizată.

În ziua de 9 decem-
brie a.c., Biroul Permanent
al Camerei Deputaţilor a
decis să trimită proiectul de
lege de modificare şi com-
pletare a Legii minelor
nr.85/2003 la Comisia pen-
tru industrii şi servicii. Ter-
menul de depunere a
amendamentelor de către
deputaţi a fost 9 decembrie
2013, iar termenul de
depunere a Raportului de
către Comisia pentru indus-
trii şi servicii a fost tot în ziua
de 9 decembie 2013. Dintre
cele trei comisii care tre-
buiau să analizeze proiectul
de lege şi să dea avize, re-
spectiv Comisia pentru
politică economică, reformă
şi privatizare, Comisia pen-
tru administraţie publică şi
Comisia juridică, numai
prima a reuşit să dea un
aviz favorabil, cu majoritate
de voturi. Celelalte două
Comisii nu au avut timp fizic
să se întrunească. Comisia
pentru industrii şi servicii, cu
încălcarea Regulamentului
Camerei Deputaţilor şi a
propriului Regulament, fără
să respecte termenul legal
pentru depunerea amenda-
mentelor şi fără avizele de
la cele două Comisii, a
reuşit performanţa să
dezbată pe articole proiectul
de lege (47 pagini) şi să
redacteze un Raport de
circa 80 de pagini, în timp
de câteva ore. Fără ca
acest raport să ajungă la toţi
deputaţii, fără ca aceştia 
să fi fost anunţaţi din timp,
conform Regulamenului
Camerei Deputaţilor, în ziua
de 10 decembrie 2013 a
fost înscris acest proiect de
lege pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor, a fost
dezbătut şi votat. Au fost
prezenţi în sală şi au votat
electronic 299 deputaţi, din
care 160 pentru, 105
împotrivă, au fost 22 abţineri
şi 12 deputaţi nu au votat.
Fiind o lege organică şi
obţinând doar 160 voturi
pentru a încetat procedura
legislativă prin respingerea
definitivă de către Camera
Deputaţilor a proiectului de
lege.

În legătură cu acest
proiect de lege de modifi-
care şi completare a Legii
minelor nr.85/2003 s-a în-
registrat la Camera
Deputaţilor cea mai mare
viteză de lucru din istoria tu-
turor Parlamentelor din
toate ţările lumii. În cel mult
24 de ore, proiectul de lege
al Guvernului Ponta II a par-
curs traseul: Biroul Perma-
nent, Comisii de

specialitate, amenda-
mentele deputaţilor, avize,
Raport, dezbateri în plen şi
vot final. Ca urmare a aces-
tei viteze de „lucru”
ameţitoare s-a ajuns ca la
Comisiile de specialitate: să
nu fie invitat şi să nu par-
ticipe niciun reprezentant
din partea ministerelor; să
nu fie înregistrate şi
dezbătute amendamente;
să nu se întrunească două
dintre Comisiile stabilite de
Biroul Permanent al
Camerei Deputaţilor.

Spre deosebire de
acest parcurs legislativ, la
Senatul României s-a re-
spectat Regulamentul aces-
tuia, au avut loc dezbateri în
Comisii în legătură cu
amendamentele formulate
de senatori, s-au dat avizele
legale, iar Comisia
economică, industrii şi ser-
vicii a întocmit un Raport şi
chiar un Raport suplimentar
asupra proiectului de lege
de modificare şi completare
a Legii minelor nr.85/2003,
la care au fost anexate
amendamentele admise şi
amendamentele respinse.

Graba a stricat so-
cotelile asasinilor economici
şi asasinilor politici care au
urmărit, cu concursul Gu-
vernului Ponta II, să fie
legiferate proceduri simplifi-
cate de acordare a licenţelor
de exploatare, de obţinere a
autorizaţiilor, acordurilor şi
avizelor prevăzute de lege
cu scopul de a jefui uriaşele
bogăţii naturale ale Poporu-
lui Român şi de a plăti la
Bugetul de Stat cele mai
mici redevenţe din lume.

Cadrul legal propus
de Guvernul Ponta II
prevede, în esenţă, că
bogăţiile naturale exploatate
din România aparţin în to-
talitate firmelor care au
licenţa de exploatare, iar
Poporul Român are drept
de preemţiune la
cumpărarea unor cantităţi
din cele extrase din ţara
noastră. Dar, pentru
aceasta este necesar ca
Statul Român să ceară
firmelor străine care au
licenţe de exploatare în
România să binevoiască să-
i vândă anumite cantităţi din
unele bogăţii şi la preţul
pieţei mondiale.

Se ştie că, începând
cu anul 1998, în timpul
Regimului Constantinescu-
Ciorbea şi în cele care i-au
urmat, prin 11 Hotărâri de
Guvern au fost închise 556
de mine. Închiderea minelor
s-a făcut sub diverse pre-
texte, iar acum se încearcă
redeschiderea lor cu
dedicaţie pentru anumite
firme străine care să devină
proprietare exclusive
asupra resurselor naturale
ale Poporului Român. Prin

proiectul de lege, Guvernul
Ponta II a precizat că „ex-
ploatarea resurselor min-
erale utile din mina cu
activitate minieră încetată
poate fi concesionată la so-
licitarea persoanelor juridice
interesate.” Acelaşi Guvern
Ponta II a aprobat proiectul
de lege de modificare a
Legii minelor şi a precizat
că: „Prevederile licenţelor în
vigoare rămân valabile pe
întreaga lor durată, în
condiţiile în care au fost
încheiate.” Ca urmare, an-
gajamentele U.S.L. cu
privire la mărirea
redevenţelor şi uşoara
creştere a veniturilor la
Bugetul de Stat pe această
cale se pot clasa la capitolul
„Gogoşi pentru proşti”.

Spre deosebire de
textul din Legea nr.85/2003,
art.6, alin.1, lit.a care
stipulează că „vânzarea-
cumpărarea terenurilor şi,
după caz, a construcţiilor
situate pe acestea, la preţul
convenit între părţi”, Guver-
nul Ponta II a propus ca
această operaţiune să se
facă în condiţiile legii, adică
la suma stabilită de titularul
de licenţă.

Guvernul Ponta II a
propus modificarea art.17,
alin.1 din Legea nr.85/2003,
care să aibă următorul
cuprins „Titularul licenţei de
explorare , are dreptul să
obţină direct licenţa de ex-
ploatare pentru oricare din-
tre resursele minerale
explorate.” La art.21, Gu-
vernul Ponta II a propus un
nou aliniat cu următorul text:
„Prevederile licenţelor în
vigoare rămân valabile pe
întrega lor durată, în
condiţiile în care au fost
încheiate.” De asemenea, a
fost propus spre a fi modifi-
cat art.25 din Legea
nr.85/2003, astfel: „În lim-
itele unui perimetru de ex-
plorare sau exploatare,
autoritatea competentă
poate acorda, în condiţiile
legii, unor persoane juridice,
altele decât titularul licenţei,
dreptul de explorare sau ex-
ploatare pentru alte resurse
minerale, cu acordul titu-
larului.” Acelaşi Guvern
Ponta II a completat preved-
erile art.39 din aceiaşi lege
stabilind că titularul licenţei
are următoarele obligaţii:

-lit. f, să păstreze
confidenţialitatea asupra
datelor şi informaţiilor cu
privire la activitatea proprie
şi să le difuzeze numai în
condiţiile prevăzute în
licenţă.
-lit. m, să transmită
autorităţii competente
datele şi informaţiile nece-
sare pentru calcularea
redevenţei miniere.
-lit. n, să transporte, să
folosească, să manipuleze

şi să depoziteze în
perimetrul de explorare/ex-
ploatare, deşeuri şi
substanţe periculoase şi
/sau toxice, radiocative sau
orice alte substanţe polu-
ante.

Sfidând atribuţiile
Consiliilor judeţene, Consili-
ilor locale şi Prefecturilor în
raza cărora se află perime-
trele concesionate, Guver-
nul a stabilit că A.N.R.M. le
informează în scris , în ter-
men de 10 zile de la data
intrării în vigoare a licenţelor
de exploatare, numai de-
spre existenţa acestora, ur-
mând ca în maximum 30 de
zile de la solicitarea titularu-
lui de licenţă Consiliile
judeţene şi Consiliile locale
să modifice Planurile Ur-
banistice Generale şi cele
Zonale şi să elibereze
autorizaţiile de construire.

Având în vedere
uriaşele bogăţii naturale pe
care le-a lăsat Bunul Dum-
nezeu Poporului Român în
ţara noastră şi pentru a 
respecta prevederile
Constituţiei vizând valorifi-
carea acestor bogăţii în In-
teres Naţional, Partidul
România Mare propune şi
solicită partidelor politice
parlamentare şi neparla-
mentare să acţioneze pen-
tru înfiinţarea unui Minister
al Resurselor Naturale şi
pentru obligativitatea în-
scrierii în toate contractele
de concesionare şi licenţele
de exploatare a intrării în
proprietatea Statului Român
a 80 la sută din resursele
minerale exploatate.

A p r o p i i n d u - s e
Sărbătorile Crăciunului şi
Anului Nou, în contextul
respingerii în Camera
Deputaţilor a proiectului de
lege de modificare şi com-
pletarea Legii minelor
nr.85/2003, merită să fie
felicitaţi de către cetăţenii
români toţi cei 105 deputaţi
care au votat împotriva
proiectului, precum şi cei 34
de deputaţi care s-au
abţinut de la vot sau au re-
fuzat să voteze. Datorită lor,
românii au parte de o bu-
curie la sfârşitul acestui an..

●



4 Tichia de politician

Nici premierul, nici președintele n-au timp să se plictisească!Nici premierul, nici președintele n-au timp să se plictisească!

Maria 
Diana Popescu

ÎÎn mod cert, parla-
mentarii români pot intra în
Cartea Recordurilor. Cît ai
zice „peşte” au votat buge-
tul pentru anul viitor! Buge-
tul, în variantă de noapte!
Primul buget al secolului,
adoptat de dimineaţă pînă
la miezul nopţii, s-a împied-
icat de nemulţumirea
preşedintelui, care a
ameninţat că-l va trimite
retur. Pînă şi bugetul a
ajuns motiv de ciorovăială,
ca la uşa cortului. Un gen de
ping-pong la nivel înalt, de-
osebit de nociv pentru
naţiunea română. Dacă
preşedintele a respins acor-
dul cu F.M.I., înseamnă că
s-a trezit sau s-a deşteptat
şi va lua măsuri concrete:
va naţionalizeze resursele,
îi va îndepărta din guvern
pe miniştrii puşcăriabili şi
foşti puşcăriaşi; va scăpa de
parlamentarii şi deputaţii cu
dosare penale, başca de cei
cu puşcărie la activ. Apoi va
face o sfeştanie, astfel ca
fenomenele „paranormale”,
care au făcut să dispară
economia ţării în buzunarele
lor şi ale acoliţilor străini, să
fie anihilate. Va face viaţa
cetăţenilor mai bună, va
mări salariile şi pensiile
tăiate de premierul de buzu-
nar, va cere  tuturor
corupţilor să înapoieze mita
şi averile dobîndite ilicit, va
cere înapoi tot ce s-a priva-
tizat fraudulos, va cere şi
ieşirea din U.E. E destul loc
sub soarele României, deşi
tot mai mulţi sus-puşi se
aşează la umbră cu căţel,
purcel şi toată căpătuiala
adunată de pe spinarea
poporului, timp de 24 de ani.

Greu de crezut! Cîte n-a mai
spus preşedintele că va
face şi a „uitat” a doua zi
după „potop”!

Că Ţara a fost
prădată de la vîrf, o
dovedeşte topul milionarilor-
miliardari, care include şi un
celebru trădător, cîndva
purtător de coroană, dar şi
recentele condamnări cu în-
chisoarea ale lui Codruț
Sereș, fost ministru al
Economiei, care a primit
cadou şase ani de în-
chisoare, şi Zsolt Nagy, fost
ministru al Comunicaţiilor,
cadorisit şi el cu  cinci ani de
închisoare, ambii cu exe-
cutare, în Dosarul
privatizărilor strategice.
Conform statisticilor, sîntem
Ţara cu cei mai mulţi
miniştri şi guvernanţi
ascunşi după gratii. Pînă
aici totul ar fi clar. Dacă
sînţeţi cu adevărat patriot,
domnule Preşedinte,
invitaţi-l afară din casă pe
Tom Holst, managerul
Chevron, care în urma
protestelor  din toamnă, a
anunţat oficial că explorarea
gazelor de şist de la
Pungeşti se suspendă pînă
obţine aprobarea populaţiei.
Ce măsuri ia statul român,
guvernul şi dumneavoastră,
domnule Preşedinte, cu pri-
marul din zonă, care, potrivit
plîngerilor scrise ale protes-
tatarilor către D.N.A, şi-ar fi
însuşit terenul cu pricina?
Ce să însemne asta? Că
guvernanţii lucrează pentru
popor? Nu! Sînt preacu-
vioase slugi ale străinilor je-
fuitori.

După cum se poate
observa, nici premierul nici
preşedintele n-au timp să se
plictisească. Meciul lor a in-
trat în prelungire. Deşi
tradiţia creştină spune că în

post trebuie să fii evlavios şi
să ierţi, pe micile ecrane,
românul, ţinut între
subzistenţă şi supravieţuire,
aude tot felul de ameninţări
de „cartier” şi sofisme elu-
cubrante, prin care „onora-
bilii” îşi apără obsesiile şi
orgoliile păgubitoare pentru
naţiune. Nu vedeţi că
şmecheriile înalte sînt
păstrate în sertarele puterii
o vreme, ca mai apoi să se
ajungă la un schimb de pri-
zonieri, după caz? Politica
noastră e în delir total. Vine
Sfîntul Crăciun, iar ei, în loc
să-şi spele feţele de păcate,
conform tradiţiei creştine, şi
să bea apă sfinţită
dimineaţa, sînt gata să nege
pînă şi faptul că apa e
alcătuită din două molecule
de hidrogen şi una de oxi-
gen, doar ca să-şi demon-
streze unul altuia aberaţiile.
N-ar fi de mirare! Prin anii
'90, un ciobănaş-ministru,
întrebat de către un reporter
dacă ştie că apa
Bucureştiului conţine hidro-
gen, el a răspuns senin:
„Opoziţia e de vină!” Din
păcate astfel de indivizi ne
conduc, ajutaţi de votul nos-
tru, de soft şi de tastatură.
Ei, elita naţiunii,  sînt gata
să nege chiar şi faptul că
„marele” şi recidivistul no-
beliabil Cărtărel înjură şi
spurcă tot ce-i românesc în
textele sale, deşi e publicat
şi tradus în cam toată
lumea, iar cărţile tipărite pe
banii naţiunii mucegăiesc în
lăzile I.C.R.-ului.

Să nu uităm că, prin
credinţă şi tradiţie creştină
ne-am păstrat fiinţa
naţională. Tradiţia se
încadrează în rîndul valo-
rilor şi trebuie păstrată 
ca atare. Iar respectul pen-
tru adevăratele valori

tradiţionale, măcar în
această perioadă din an,
foarte aşteptată, ar trebui să
fie şi pentru ei un sentiment
manifest. Însă, efortul clasei
noastre politice, care a vop-
sit comunismul în capitalism
barbar, se oglindeşte în
nivelul de trai al românilor.
Pentru guvernul de la
Bucureşti, viaţa cetăţeanului
de rînd, muncit pînă la
epuizare, plătit extrem
prost, şi stors de bani prin
biruri şi taxe, nu valorează
nici cît o ceapă degerată.

Aşa că, eu nu
primesc, nu pentru că nu
pot, ci pentru că nu vreau,
această spoială măcinată
pînă la măduvă de corupţie,
prin care ei încearcă, man-
dat după mandat, să
convingă naţiunea că
Pămîntul nu e rotund, ci, în
colţuri. Să mai luăm un ex-
emplu recent: aprobarea
obţinută de Chevron prin
eludarea unor legi, a unor
principii de drept, a unor
drepturi constituţionale.
Ceea ce face guvernul şi
Chevron e similar acţiunii
unui piroman, care vrea să
dea drumul la gaz în aparta-
mentul lui şi să aprindă un
chibrit,  fără să ţină cont că,
fapta lui va distruge întregul
bloc şi va pune în pericol
vieţile oamenilor. În rîndul
clasei politice nici măcar nu
sînt politicieni, ci mercenari
plătiţi de „agenturili străine”.
Lor nu le pasă de ideologii şi
platforme, nu merg în Parla-
ment să ajute Naţiunea
Română, ci să se ajute între
ei. Duşmăniile publice fac
parte din rol, în culise se bat
pe umăr şi ne rîd în nas.

De 24 de ani,
aceleaşi feţe se perindă la
putere, cînd în opoziţie, cînd
pe metereze. Şi-au împărţit

între ei funcţiile şi posturile
bine plătite, iar cînd e vorba
de popor, îşi pierd faţa
umană. Sînt prea
dezumanizaţi, ca să
priceapă realele probleme
ale cetăţenilor, care alergă
amăgiţi, ca şoriceii, după
firimituri, pe o bandă
rulantă, fără să înţeleagă că
nu firimiturile sînt problema,
ci banda care îi duce cu ra-
piditate în hău. Guvernele
postdecembriste n-au
aparţinut cetăţenilor, ci
potentaţilor vremii sau
grupurilor economico-finan-
ciare, care i-au tratat ca pe
nişte entităţi inferioare. 

Alegerile au
fost întotdeauna nişte mas-
carade, o parte a mass-
media s-a vîndut cui dă mai
mult, adică, diavolului,
justiţia dansează cum i se
cîntă, sindicatele, amane-
tate şi ele, nu-i mai apără pe
salariaţi,  iar noi votăm
„catindaţii” după numărul
micilor şi sarmalelor elec-
torale, ca apoi să ne arunce
la gunoi demnitatea şi drep-
tul la o existenţă decentă.
Orice purtător de mapă, in-
stalat prin imbecilul algoritm
politic într-un scaun impor-
tant, uită pentru ce a fost
pus acolo, îşi pierde uzul
raţiunii la văzul banilor şi,
îndrăgostit pe loc de cîştigul
personal, e dispus să calce
şi pe cadavre. Au pierdut
aproape de tot contactul cu
realitatea, se mint chiar şi
pe ei înşişi că îşi fac datoria,
însă un psihiatru ar pune un
diagnostic sumbru: evidente
cazuri clinice de dedublare
a personalităţii.

●
Regimul Victor Ponta este de fapt un neo-feudalism!Regimul Victor Ponta este de fapt un neo-feudalism!

Ionuț
Țene

ZZilele acestea m-am
gândit foarte mult la absur-
ditatea măsurilor împotriva
poporului român luate de
Guvernul Victor Ponta, care
a înfeudat economia marilor
corporaţii internaţionale, dar
şi la votul din parlament prin
care coaliţia majoritară şi
penală a USL şi-a votat, cu
complicitatea unor deputaţi
PPDD şi PDL, o super-imu-
nitate în faţa justiţiei şi a
legii. România începe să
semene tot mai mult din
punct de vedere al structurii
social-politice cu un stat feu-
dal şi nu cu unul membru în
UE. Asistăm astăzi la resus-
citarea unei mentalităţi me-
dievale în politica
românească. Guvernul
PSD, în special, reaşează

societatea pe o strutură
neo-feudală. 

Să ne reaminitm
faptul că în evul mediu ex-
ista o clasă supra-pusă
minoritară: aristocraţia, care
nu plătea taxe şi impozite,
avea cele mai importante
bogăţii: economice, comer-

ciale şi funciare şi membrii
ei erau deasupra legilor
marii mase de poporeni:
ţărani şi târgoveţi, care

duceau povara birurilor şi cu
sabia lui Damocles dea-
supra capului osândele se-
vere a tribunalelor feudale.

Parlamentarii USL
au votat în marţea neagră
ca aleşii să fie imuni faţă de
organele de aplicare a
justiţiei în general: DNA,

ANI, DIICOT etc. Ei au mai
votat un cod penal prin care
parlamentarii să nu mai fie
acuzaţi de ceea ce ei fac

toată ziua: trafic de influenţă
pe bani publici şi privaţi. În
urma acestui vot din parla-
ment clasa politică în gen-
eral redevine o castă
aproape medievală situată
deasupra legii, un fel de
aristocraţie cu privilegii su-
perioare faţă de oamenii de

rând, adică majoritatea
cetăţenilor României.
Marţea trecută, prin votul
parlamentarilor, s-a sus-

pendat indirect şi Constituţia
României. 

Avem deja două cat-
egorii de cetăţeni, lucru care
încalcă Constituţia şi egali-
tatea în faţa legii: o clasă
politică parlamentară,
cetăţeni cu drepturi supe-
rioare, care nu răspund în
faţa justiţiei şi a nimănui de
fapt şi restul populaţiei ma-
joritarre, la care li se aplică
toate rigorile legii. Premierul
Victor Ponta şi clica sa
pesedistă a reuşit să arunce
România într-un nou ev
mediu. Peste câţiva ani, is-
toria va scrie despre regimul
Victor Ponta ca de unul neo-
feudal, o excrescenţă
medievală în mijlocul UE şi
în secolul 21. Guvernul USL
din punct de vedere juridic
şi al structurii sociale ne-a
reîntors cu 500 de ani în
urmă.

●



Ghimpele Națiunii

Un Gheorghe cât un purice de (ne)om…Un Gheorghe cât un purice de (ne)om…

Cezar 
A. Mihalache

AAcum se declară ju-
rnalist. Nu mai este om de
cloacă radio-tv, nu mai
spală rufe pe unde apucă și
nici nu mai trage „prafuri” pe
nas. S-a făcut jurnalist. Iar
pentru a-și face „rodajul” a
ieșit în public cu o declarație
năucitoare. A ieșit de după
blocuri și de prin ghenele pe
unde își făcea veacul, în
sevraj, pentru a ne arăta
cum trebuie înlăturați
„puricii”. Puricii de gândire. 

Pentru că, ne place
ori nu, la 24 de ani de la
revoluție, porția de libertate
a devenit rație de
subzistență spirituală, din
care au fost extrase
speranța și entuziasmul,
pentru o face mică, mai
mică decât urma unui purice
pe spinarea acestor mamuți
din lut de guvernare care
ne-au confiscat idealurile.

Și a ieșit Andrei
Gheorghe cu o declarație
menită, credea el, să-l ducă
direct în istoria presei drept
gazetar. Cu o blasfemie și o
instigare pentru care ar
merita, de fapt, să-i se bage

pe nas, nu praful de pe
dosul mânii sale de veșnic
cetățean în sefraj de
rațiune, ci mizeria
„editorială” din mațele aspi-
ratoarelor de prin studiourile
prin care a scuturat
preșurile pe post de ono-
matopee radio-TV.

În sevraj ori, poate,
după o beție, Andrei și-a dat
iarăși la iveală zgarda an-
tipuric(i), cu un fel de flit
eroic căpătat după ce a
văzut că și alții, mai mari, s-
au dedat la înjurat marele
OM.

Ăia care, pentru vor-
bele lui Dan Puric despre
libertate, neam și nevoi,
spuse pe la radioul public,
au decis să sancționeze re-
alizatorul emisiunii dar și
postul public. Nu carecumva
să se mai săvârșească in-
vitarea maestrului la alte
emisiuni. Acolo unde un
„puric” îi calcă în picioare pe
toți mamuții cu aere de
guvernanți. A dispărut și
emisiunea cu pricina, „arsă”
de CNA-ul deranjat de con-
cluziile unui purice care bate
obrazul rușinii pe șoriciul
unor borfași numiți
„guvernanți”.

Așadar, inspirat lo-

goreic, dar, în fapt, injectat
pe la vene, Andrei Gheo-
rghe s-a trezit în măsură să
comenteze opiniile omului-
speranță a milioane de
români, scriind pe un „feis-
buc” instigarea capitală: „La
moarte cu Dan Puric! Cum
îşi permite individul ăsta să
spună aşa ceva despre
România!? Incredibil”.
Reacția de bot-gros din
pungă de rântaș (mintal) a
ieșit din uscatul Gheorghe
după ce marele Puric a fost
luat la ochi de CNA pentru
niște adevăruri tot mai inco-
mode. Un delict de opine la
microfonul radioului public,
unde Dan Puric a sancționat
„cuibul mafiotic” şi „ şleahta
de securişti” care ne con-
duc. Delict pentru care emi-
siunea a fost eliminată din
grila de programe, iar Ghe-
orghe, după ce a tras din
piept câteva mârâituri de
osândă bolșevică (tare
moștenite din neamul pro-
priu nestrămoșesc), s-a
considerat demn să tragă
concluzia: „La moarte cu
Dan Puric!”.

Multi vor spune că a
fost o subtilă ironie la
adresa CNA. Iar dacă lu-
crurile se vor inflama îm-

potriva lui Gheorghe, și cum
altfel când Dan Puric are
alături milioane de români,
iar „Andrei” doar câțiva funi-
zori de „fericire” („fericire” pe
care Gheorghe o ia la plic și
din seringă, în vreme ce
Puric o creează în specta-
cole și prin cărțile sale),
același Gheorghe va
încerca să-și dovedească
sutila-i ironie. Numai că,
privind în urmă, vedem că
Andrei Gheorghe chiar are
o problemă cu „purecii”. I se
trage de la boscheți, dar,
pentru că nu-i poate pune
pe blog pe eșafod, ca îi
trimit ăștia săpunul, se ia de
cel mai mare „Puric”. Și are
o poftă de a vedea pureci
morți pe potcoave de
cenzură că mai că îți vine să
crezi că el a fost ăla de l-a
„omorât” pe artist de vreo
două ori pe internet!

Mai întâi, l-a văzut
mort pe o blană de câine de
pe jigodia-i de blog. Unde
povestea, pentru frații de
sevraj, fantasmagorii cu
dulăi matusalemici și
„pureci”. Iată ce scria prin
2011, într-o compunere de
grădiniță: „A fost o dată ca
niciodată un purice pe nume
Dan care trăia în blana unui

terrier. (…) Dan, puricele ce
trăia pe spatele terrierului a
murit. A murit pentru că ter-
rierul, pierdut de stăpânii lui
acum mai bine de 500 de
ani, a ajuns acasă la ei.
Care l-au spălat. Pentru că
era murdar”.

L-a făcut și „mim
neuroleptic”, probabil cu
gândul la imaginea purecilor
zgâlțâiți cu electroșocuri pe
propriul halat de spital, i-a
catalogat pe spectatorii lui
Dan Puric „persoane cu re-
tard mintal de cel puțin două
ori mai sever decât cei care
au sindromul down”, idol al
„coafezelor, femeilor de ser-
viciu, și asistentelor”, având
drept fane „femei care au in-
trat precoce la menopauză”.

Fane care, da!, sunt
cu miile. Și umplu sălile, în
vreme ce Andrei abia le-ar
umple pe cele de la sanato-
riul LSM… Acolo unde, de
fapt, e pentru el „acasă”.

●

Iarna ta e-o bocitoare – grupaj liric în memoria martirilor neresemnați...Iarna ta e-o bocitoare – grupaj liric în memoria martirilor neresemnați...

Romeo
Tarhon

Se sting eroii dragi

Se sting eroii dragi ai Țării
Și nu avem ce pune-n loc,

Drept lemn al morții și
trădării

Ne ardem tații dragi în foc;

Ne ardem mamele în sobe
Fără surcele și coceni

rămași,
Hambarul-l ardem, fără

bob e,
Ne ardem pruncii drept

talaș,

Ardem surorile și frații,
Uscați bunicii-n vatră ard,
Nepoții, cuscrii și cumnații

Ard ca ulucile din gard,

Unchi și mătușe așchioase
Ca pe surcele-n vâlvîtăi
Îi ardem, din morminte

oase
De bătrânei și de flăcăi

Vârâm sub plită, și de
fete...

Mirese-n lemn de scândură
Și maici virgine și ascete

Trosnesc și mă îngândură:

Of, Doamne, cât de greu
ne este

Și cât de foame și de frig!
După ce ardem tot și

peste,
De la al câinilor covrig

Până la cozonaci și turte,
Siliți vom fi să ne mâncăm
Și după mese dese, scurte,

Să ne autodigerăm...

Și ce să facem când în
lume

Scenariul e cumplit, fatal,
Și cei damnați să își asume
Curajul, ard într-un furnal?

Dar și copiii noștri mușcă
Din carnea noastră din

cuptor
Cum glonțele flămânde-

mpușcă
Și carne smulg din trupul

lor...

Se sting eroii dragi ai Țării
Și nu avem ce pune-n loc,

Drept lemn al morții și
trădării

Ne ardem tații dragi în foc!

Dormiți, români...!

Dormiți între cei adormiți
În morminte de duh fără

morți,
Sărmani prigoniți și

mințiți...
Cu parcele de rai fără

porți...

Dormiți-vă somnul năuci
În puful uitării și-n bârfe
Și beți-vă mintea de cuci

Din țâțe de șerpi și de
târfe...

Dormiți și în vis să visați
Că sunteți bărbați și viteji
După doza de somn ce o

luați
Să vă credeți magnifici și

treji...

Dormiți să dormiți și fiți
surzi

La plânsetul țării ce geme
Când dă ca omida prin duzi

Blestemul ce-aduce
blesteme...

Dormiți, leneviți, sforăiți
Și-ncetați în coșmar să

creați
Noi monștri cu mască de

sfinți,
Putere și-averi să le dați...

Dormiți și dormiți și dormiți
În raiul de falsă lumină,
Mai bine să nu vă treziți

Din dulcele somn de
morfină...

Sânge alb de Timișoare...
Iarna ta e o trișoare

Din al morții cazinou,
Sânge alb de Timișoare,
Beznă albă de cavou...

Iarna ta-i nemuritoare
Ca-ntre ghețuri un cargou,

Ca o stea strălucitoare
Într-un ciob de bibelou...

Iarna ta e-o călătoare
Singură într-un metrou

Spre tărâmuri viitoare
Fără stații și depou...

Iarna ta un balansoar e,
Pas nostalgic de tangou
Într-o veche închisoare

Pe zăpezi de trist ghetou...

Iarna ta e-o bocitoare
La mormântul vechi și nou
Unde totu-i alb și moare
Pe al lumii alb platou...

Iarna ta e o splendoare
Ca un vis dintr-un tablou,

Amintire și candoare
Din al timpului ecou.

Iarna ta e-un basm ce
doare,

Tragedie de erou
Prins în neguri de ninsoare
Ca un punct într-un halou...

Iarna ta e ne-culoare
De albuș cojit de ou,

Derdeluș de dor și-ardoare.
Alb cearșaf dintr-un tru-

sou...

Iarna ta-i veche ninsoare
Într-un timp cu totul nou...
Unde totu-i alb și moare
Pe al lumii alb platou...

Iarna ta e o scrisoare
Ultima, pe un-alb birou,
Și tu albă de paloare;

Albă nea în alb furou...

●


