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„Un monument depinde întot-

deauna de locul anumit 

pe care îl alegi şi de cum va

răsări sau va apune soarele dea-

supra lui...” 

- C. Brâncuși

Informație, opinie și atitudine publicistică

De la mămăliga neexplodată la... De la mămăliga neexplodată la... 

premierul „popcorn”premierul „popcorn”

Cezar 
Adonis Mihalache

ÎÎși va lua popcorn și
se va uita la toți ceilalți
candidați cum își vor da la
coaste... Dar nu va participa
la dezbaterile dintre aceștia.
Cel puțin nu înaintea și nu în
cadrul primului tur de
scrutin. Și știu consilierii lui
ce știu! Pentru că, orice im-
plicare în dezbateri directe
cu oricare, fie și cu ăi mai
„agarici”, dintre ceilalți
candidați, eșalonul doi și
neica-nimeni din categoria
„și alții”, îi va reduce procen-
tele. 

Așa că se va uita în
continuare la clipul cârpit al
guvernării și va mesteca
floricele. Aidoma unui
mămăligar politic care nu
are curajul să iasă la bătaie.
Că are cine să lupte pentru
el: de la Ghiță TV la An-
tenele debranșate de Jilava.
Iar dacă nu va participa la
dezbaterile neregizate, cele
provocate ad-hoc de
candidați, ci doar la acele
emisiuni „coordonate”, și
supravegheate de cerberul
CNA, și să vezi atunci
amenzi date televiziunilor
care vor organiza dezbateri
reale în care toți ceilalți
candidați vor încerca să
arate țării cum se războiesc
ei cu premierul lipsă (lipsă
de la guvernarea țării, lipsă
și din asumarea dezbaterilor
electorale reale), Victor
Ponta chiar nu are de ce să-
și facă griji. 

Ba, atât de sigur
este pe succesul promis de
structurile televizioniste, că
premierul își permite, acum,
în campania electorală pe
care a început-o, să in-
sereze printre mesajele
populiste și șarje reci vizând
inevitabilele taxe necesare
compensării găurii de la
buget de după reducerea
CSA.

Iar prima taxă
anunțată în deja 
campania electorală a
prezidențiabilului Victor
Viorel Ponta (și chiar am
ajuns bătaia de joc a
guvernanților dacă până și
promisiunile electorale sunt
înlocuite cu anunțuri de...
suprafiscalizare a țării!) va fi
taxa de poluare pentru cen-
tralele termice de aparta-
ment. Una substațială care
va avea drept scop convin-

gerea maselor postelec-
torale să se (re)branșeze 
la circuitele-șurub ale
termoficării centralizat-plan-
ificate, cu program și
pierderi, dar și cu orar de
propagandă pe tema faptu-
lui că (re)branșații cutiilor de
chibrite nu vor plăti această
taxă. Dovada certă a
„dărniciei” socialismului de

rebranșare la un trecut care
se răzbună pentru somnul
rațiunii! Și vom vedea pe-
semne rebranșată și... in-
ventivitatea la români, care
nu vor avea nici o problemă
în a scoate din nou pe fere-
stre burlanele „de aparta-
ment” ale sobelor cu lemne
din trecutul cenușiu al
blocurilor afumate...

Totuși, pentru că va
trebui să mimeze o activi-
tate inteligentă, în locul
participării la dezbaterile
electorale nearanjate, pre-
mierul va face spectacol din
supa reîncălzită pe care i-a
ridicat-o la nas intendentul
de la Senat, C.P. Tăriceanu,
privind suspendarea lui Tra-
ian Băsescu (aștia fiind gata
să-l suspende după ce va
pleca de la Cotroceni!).
Este, într-adevăr, o variantă
de a spăla cumva putina
lașității social-democrate
pentru un personaj care, în
afara emisiunilor-„dezba-
teri”, cu întrebări și
răspunsuri scrise, într-un
fals „ping-pong” cu modera-
torii, se balbâie și o dă cu
MTO în prima filmare.

Și iată că am
așteptat 25 de ani să ex-
plodeze mămăliga... Care a
explodat... Sub forma
floricelor de popcorn pe
care premierul ni le aruncă
de pe divanul activului de
partid (ăla care deja a în-
ceput să-l gratuleze cu
„Măria ta”!). Iar cum activul
de partid invadează
structură după structură,
după alegeri l-am putea găsi
urcat în spatele aceluiași

sărman popor. Sărman de
ignorant... În cârca acelui
firav popor care le duce pe
toate... Inclusiv pe acel „om
gras”, umflat demagogic,
politic și megaloman, de
care vorbea cândva
președintele (și, dacă este
ceva ce-i trebuie reproșat lui
Traian Băsescu la ter-
minarea mandatului, este

faptul că l-a lăsat pe
sărmanul căruia îi plângea
de milă și mai firav).

Oricum, în cele din
urmă, dacă nu ne trezim,
țara va sfârși prin a semăna
cu o grămadă de popcorn...
Umflată și aruncată încolo și
încoace.

P.S.:

A nu participa la
dezbateri, chiar și la cele din
turul întâi, cel al „pros-
tonacilor”, reprezintă o lipsă
de respect față de întreg
electoratul. Și este un gest
de lașitate similar celui venit
dinspre Cristian Diaconescu
(deh’, tot gândire
pesedistă!), când ne-a
amenințat că, dacă nu va
intra în turul al doilea, el nu
va mai merge deloc la vot!
Dar poate că turul al doilea îl
va prinde pe Victor Ponta tot
la televizor, ronțăind abulic
popcorn...

●

Politicianul nu este frate cuPoliticianul nu este frate cu
românul!românul!

Viorel
Sandu

DDin ’90 încoace avem
parte de o politică distructivă,
haotică, concepută parcă spe-
cial împotriva naţiunii şi a în-
tregii ţări. Nu contează funcţia
politicianului, de la umilul con-
silier local/judeţean până la par-
alamentar, ministru şi/sau
preşedinte, aceştia toţi nu au
fost şi nu sunt frate cu românul
de rând… Interesele acestora
nu coincid niciodată cu interesul
naţional, al omului de rând. Vi-
cleanul rechin politic este o
specie aparte, un soi de entitate
separată de tot restul. Acest
specimen face parte din elita oli-
garhilor de partide, care au
muşcat din averea naţională,
din pământul strămoşesc şi tot
ei au „curajul” şi nesimţirea să
ne declame sus şi tare că doar
prin puterea lor mai există acest
stat, mai existăm ca naţiune!

Nu, pentru mine ca şi
simplu cetăţean, este clar!
Politicianul nu este „frate” cu
mine, cu nevoile mele cu
aspiraţiile ţării… Pentru mine,
politicianul este o specie nocivă
şi distructivă care face parte
dintr-o altă Românie. El are
micul său stat, România sa, cu
toată averea la picioarele sale,
cu toate drepturile atribuite, pro-
tejat de propriile sale legi şi reg-
uli de către acoliţii săi, propria
sa armată de supuşi. România
noastră a celor mulţi şi asupriţi
şi România lor a Oligarhilor re-
chini, vânzători de ţara pentru
un pumn de arginţi… Prin
venele acestor specii de politi-
cieni, nu mai curge demult
sânge românesc, ci doar de Ap-
atrizi şi vânzători de ţară!

După 1990, România a
încăput pe mâinile unor foşti
securişti şi activişti de partid,
care au profitat de schimbarea
de paradigmă, acaparând put-
erea printr-o manevră
conspiraţionistă, inventând
terorişti şi zeci de mii de morţi.
În prima fază au reuşit să scape
de orice opoziţie cristalizată, in-
tervenind brutal în Piaţa
Universităţii, prin mineri cu
mâini de funcţionari şi muncitori
care vorbeau la staţii de emisie-
recepţie. După câştigarea
„democratică” a alegerilor,
gaşcă de foşti slugarnici a trecut
la implementarea unui plan
odios, al cărui victime suntem
noi toţi, chiar şi astăzi. Printr-un
jaf fără precedent, averea statu-
lui a fost transferată în conturi
private, firmele căpuşă conduse
de câţiva foşti tovarăşi de în-
credere au preluat toate con-
tractele pe bani publici. Mai
târziu, după specializarea în
marea şcoală a escrocheriilor
internaţionale, „băieţii” au pene-
trat absolut toate pepinierele din

care ar fi putut ieşi valori sau
elite pentru ţara şi le-au
condiţionat samavolnic cu
funcţii, bani, etc. Verbele
României conduse de noii oli-
garhi au devenit: a corupe şi a
supune! Intrarea în U.E le-a în-
curcat puţin planurile, căci mon-
itorizarea banului public accepta
ca martori şi oameni ceva mai
verticali. Dar a fost ca o boare
răcoroasă pentru varanii politi-
cieni. Astăzi, în plină criză,
aceşti şobolani lipsiţi total de
perspective şi de coloană
vertebrală cauta noi soluţii de
îmbogăţire nesimţită presând
autorităţile statului să vireze
banii din buget către direcţii
controlate de ei. Șmecheria de
care noi nu suntem conştienţi a
constat în faptul că băieţii s-au
infiltrat încă din anii ’90 în toate
partidele politice, asigurându-
se, indiferent de rezultatul
alegerilor că ruleta lor odioasa
se vă învârti în continuare.
Reţeaua a crescut. Ne
confruntăm astăzi cu o situaţie
bizară: 3000 de ticăloşi având o
„armată” de vreo 40000 de tâl-
hari ai banului public cu spatele
asigurat de câteva sute de par-
lamentari, miniştrii, foşti pre-
mieri şi preşedinţi controlează
după bunul lor plac situaţia
economică din România.

Evident, această
dezbinare absolută la care sun-
tem invitaţi de presă şi televiziu-
nile controlate le serveşte
manuşă acestor căpuşe obeze,
viciate, nesătule şi anacronice.
Trist este că aceşti păpuşari
aroganţi sunt, la rândul lor, nişte
simple păpuşi în mâna unor
granguri vorbitori de rusă,
engleză, italiană, ebraică,
maghiară etc. Anumite şcoli
iniţiatice şi chiar biserica sunt
controlate de către aceşti
întunecaţi, mâna lor cu ghiul pe
degetul mic aşează tresele unor
generali, voinţa lor alege
magistraţi şi poliţişti, influenţa
lor dovedind o omniprezenţă
paradoxală. În aşternuturile lor
mătăsoase brodate cu heraldică
medievală, sorbind fără graţie
ceaiuri exotice din ceşti de
porţelan, toţi aceşti saci cu
oase, carne şi osânză, dar fără
pic de suflet îşi privesc mândri
opera! Foarte bine, s-o facă cât
mai au timp! Căci în urma lor, şi
chiar a noastră vine o generaţie
nouă, curată şi pregătită să
trăiască într-o lume a prieteniei
şi a bunului simţ. Să nu uităm
nici o clipă că tot din cauza
acestor specimene, suntem
obligaţi să acceptăm preţuri eu-
ropene în euro şi salarii de miz-
erie în lei! Să nu uităm! Nu
avem dreptul la uitare, pentru
tot răul pricinuit naţiunii romane,
dacă altă armă nu vrem să
folosim, atunci măcar amintirea
coşmarului românesc... 

●
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Cetăţenilor români, din Ţara-Mamă şi de pretutindeni!Cetăţenilor români, din Ţara-Mamă şi de pretutindeni!

Gheorghe
Funar

„A„Alegerile pentru
funcţia de Preşedinte al
României, din noiembrie a.c.,
au o importanţă crucială pentru
existenţa şi viitorul Poporului
Român şi a Patriei noastre.
După 25 de ani de anti-
românism şi jaf internaţional,
alegerile pentru funcţia de
Preşedinte al României pot şi
trebuie să ducă la o
ADEVĂRATĂ SCHIMBARE,
de la dictatură la democraţie!
În România ultimilor 25 de ani
au existat foarte multe vorbe
despre democraţie, dar în fapt
a fost o dictatură exercitată de
asasinii economici şi asasinii
politici internaţionali şi auto-
htoni împotriva Poporului
Român, prin intermediul şi cu
sprijinul partidelor politice care
s-au aflat, cu schimbul, la Put-
ere. După decembrie 1989, în
România a existat şi s-a ex-
ercitat dictatura partidelor
politice împotriva Poporului
Român ! Minorităţile politice s-
au grupat şi-au acţionat, timp
de 25 de ani, împotriva
alegătorilor care le-au votat.
Cei trei Preşedinţi ai României
post-decembriste (Iliescu,
Constantinescu şi Băsescu) şi
primii-miniştrii s-au comportat
şi au acţionat ca stăpâni ai
Poporului Român ! Majorităţile
parlamentare nu au fost sta-
bilite de alegători, nu au expri-
mat voinţa Poporului Român şi
nu au apărat Interesul Naţional  

Învăţând din lecţiile
amare ale Istoriei din ultimii 25
de ani, Poporul Român are
şansa să aleagă ca Preşedinte
al României pe un candidat in-
dependent, un român iubitor
de Neam şi Ţară, cu frică de
Dumnezeu, care să respecte
Constituţia şi legile, care să
oblige Guvernul şi Parlamentul
ca să pună în aplicare ceea ce
hotărăşte Poporul Român prin
referendumuri, în probleme de
Interes Naţional ! Guvernanţii
şi parlamentarii pot fi obligaţi
astfel să renunţe la mentali-
tatea de dictatori şi să devină
„slugi” ale Poporului Român.
Dacă nu vor fi capabili şi nu pot
să respecte voinţa Poporului
Român vor fi înlocuiţi, în mod
legal, cu alţi români patrioţi,
competenţi şi incoruptibili.

Principalele teme pe
care le voi aborda în campania
electorală sunt următoarele:
- Adoptarea principiului demo-
cratic al conducerii României
de către Poporul Român, prin
referendumuri naţionale, iar
Parlamentul, Preşedintele şi
Guvernul României, precum şi
partidele politice sunt obligate
să îndeplinească obiectivele
stabilite de majoritatea
cetăţenilor români.
- Unirea românilor şi re-
spectarea poruncilor Fiului lui
Dumnezeu.
- Interzicerea vânzării
pământului strămoşesc, care
este bun naţional, la state
străine, la persoane juridice şi
persoane fizice străine, până
când în toate ţările din Uniunea
Europeană se legiferează şi se

trece la vânzarea terenurilor
agricole la străini.
- Valorificarea uriaşelor bogăţii
naturale din România în In-
teres Naţional, numai prin con-
tracte de împărţire a producţiei,
din care cel puţin 85% să
rămână Poporului Român. Se
interzice, prin lege, jefuirea
bogăţiilor naturale, în schimbul
unor redevenţe derizorii şi
umilitoare.
- Reindustrializarea ţării, asig-
urarea locurilor de muncă şi
repatrierea românilor care au
fost obligaţi să emigreze de
Regimurile Iliescu, Constanti-
nescu şi Băsescu.
- Unirea României cu Repub-
lica Moldova, după modelul
Germaniei, până la 1 Decem-
brie 2018, pe baza voinţei ex-
primate de Poporul Român,
singurul din Europa care
trăieşte despărţit în două state.
- Dezvoltarea multilaterală şi în
ritm rapid a relaţiilor cu Repub-
lica Moldova, după modelul
german.
- Sprijinirea puternică a
comunităţilor româneşti din
străinătate şi aplicarea princip-
iului reciprocităţii în relaţiile cu
Ungaria, Serbia, Ucraina şi
Bulgaria, în ceea ce priveşte
drepturile minorităţilor etnice.
- Valorificarea în Interes Na-
tional a rezervei valutare a
Poporului Român, aflată în ad-
ministrarea Băncii Naţionale,
prin alocarea a cel puţin 70 la
sută pentru creditarea pe ter-
men lung a agenţilor eco-
nomici, prin C.E.C. Bank, cu o
dobândă de maxim doi la sută,
în vederea dezvoltării econom-
ice a României şi a asigurării
locurilor de muncă pentru toţi
cetăţenii români.
- Redeschiderea minelor şi
prelucrarea în România a
minereurilor feroase şi ne-
feroase.
- Naţionalizarea unităţilor eco-
nomice care au fost privatizate
şi apoi închise datorită
nerespectării clauzelor con-
tractuale, de către noii propri-
etari, porecliţi „investitori
strategici”.
- Oprirea tăierii pădurilor pen-
tru combinatele unor investitori
străini, interzicerea –
Prezentarea în Parlament a
proiectului Legii Bugetului de
Stat şi promulgarea acesteia
numai cu excedent bugetar.
- Alocarea anuală din Produsul
Intern Brut (P.I.B.) a cel puţin:
zece la sută pentru Sănătate;
opt la sută pentru Învăţământ;
patru procente pentru Armată;
trei la sută pentru Cultură (din
care unu la sută pentru
şantierele arheologice şi pen-
tru redeschiderea muzeelor de
istorie) şi doi la sută pentru
Cercetare ştiinţifică.
- Asigurarea locurilor de muncă
pentru români în România,
precum şi repartiţii pentru tineri
la absolvirea şcolilor şi
facultăţilor.
- Reducerea cotei unice de im-
pozitare la zece la sută şi a
T.V.A. la zece procente, iar la
alimentele de bază la trei la
sută.
- Creşterea calităţii vieţii prin
majorarea salariului minim pe
economie la 1.500 lei/lună, a

pensiei minime şi ajutoarelor
sociale la 1.000 lei/lună, a
alocaţiei de stat pentru fiecare
copil la 500 lei/lună, triplarea
burselor pentru elevi şi
studenţi, începând cu anul
2015. Ulterior, nivelul acestora,
inclusiv a tuturor salariilor şi
pensiilor, va creşte anual cu cel
puţin 25%.
- Creşterea nivelului de trai al
cetăţenilor români prin alin-
ierea salariilor şi pensiilor la
nivelul celor din Uniunea
Europeană.
- Asigurarea hranei sănătoase
pentru populaţia României prin
valorificarea întregului
potenţial agricol şi refacerea
sistemului naţional de irigaţii.
- Realizarea unei reţele
naţionale a pieţelor de gros
pentru contractarea şi valorifi-
carea produselor agricole de la
ţărani şi micii fermieri.
- Interzicerea otrăvirii
cetăţenilor români cu aditivi al-
imentari cancerigeni şi pro-
duse etnobotanice.
- Interzicerea exploatării
gazelor de şist prin fracturare
hidraulică, precum şi a folosirii
cianurii în minerit la ex-
ploatarea aurului, argintului şi
metalelor rare.
- Elaborarea şi aplicarea unui
Program Naţional de lichidare
a sărăciei din România, din
viaţa şi casele românilor, în cel
mult cinci ani.
- Reducerea vârstei de pen-
sionare la 60 de ani pentru
femei şi 62 de ani pentru
bărbaţi.
- Stoparea programului crimi-
nal de depopulare a României,
mai ales a satelor şi zonei
montane, precum şi adoptarea
şi finanţarea unui Program
Naţional pentru dezvoltarea
zonelor rurale, păstrarea
tradiţiilor strămoşeşti şi valori-
ficarea moştenirii istorice de la
Geto-Daci.
- Cunoaşterea şi valorificarea
ADEVĂRATEI ISTORII a
Poporului Român, a Limbii
Române şi apărarea Genialu-
lui Mihai Eminescu.
- Blocarea modificărilor la
Legea minelor, susţinută de
toate partidele politice parla-
mentare, care urmăreşte ex-
proprierea românilor de către
titularii licenţelor de exploatare
minieră.
- Acoperirea integrală a
pagubelor produse de
inundaţii, la cetăţeni şi per-
soane juridice, din Fondul de
rezervă la dispoziţia Guvernu-
lui.
- Realizarea reţelei naţionale

de autostrăzi în maxim cinci
ani, precum şi finalizarea
lucrărilor începute în domeniul
hidroamelioraţiilor, în maxim
trei ani.
- Modificarea Codului fiscal în
sensul că mărirea impozitelor,
a taxelor şi accizelor se
hotărăşte numai de către
Poporul Român, prin referen-
dum naţional.
- Creşterea datoriei externe a
României, precum şi sursele
de rambursare a creditelor
luate de Regimurile post-de-
cembriste, împreună cu guver-
natorul Băncii Naţionale a
României, se hotărăsc numai

de către Poporul Român, prin
referendum naţional.
- Combaterea rapidă şi cu fer-
mitate a corupţiei, a evaziunii
fiscale, a intrărilor în insolvenţă
şi a rambursărilor ilegale de
T.V.A.
- Anularea Legii privind proce-
dura insolvenţei şi înăsprirea
pedepselor pentru cei care nu
plătesc datoriile la Buget şi la
firmele creditoare.
- Transparenţă totală şi dese-
cretizarea contractelor de pri-
vatizare, a contractelor de
concesionare a bogăţiilor natu-
rale şi a licenţelor de ex-
ploatare a resurselor naturale,
încheiate în ultimii 25 de ani.
- Abrogarea Legilor de privati-
zare a PETROM şi a Băncii
Comerciale Române (B.C.R.),
precum şi renegocierea
privatizărilor diktate de Fondul
Monetar Internaţional (F.M.I.),
Banca Mondială şi Comisia
Europeană.
- Redeschiderea celor 3.000
de şcoli româneşti şi a celor 50
de spitale închise în timpul
Regimului Băsescu, cu con-
cursul premierilor Emil Boc,
Mihai Răzvan Ungureanu şi
Victor Viorel Ponta, precum şi
cu sprijinul P.S.D., P.D.L.,
P.N.L. şi U.D.M.R.
- Finanţarea din Bugetul de
Stat şi din bugetele locale a
lucrărilor la Catedrala Mântuirii
Neamului, la biserici şi
mănăstiri.
- Tragerea la răspundere
penală şi civilă a persoanelor
vinovate de privatizările
frauduloase de lichidarea
unităţilor economice şi a
locurilor de muncă, de înda-
torarea Poporului Român la
bănci străine, de acordarea
licenţelor de exploatare a
bogăţiilor naturale la cele mai
mici redevenţe din lume, de
Holocaustul împotriva
românilor.
- Prezentarea în Parlament 
a bilanţului tranziţiei,
privatizărilor, reformelor,
aderării la Uniunea Europeană
şi al îndatorării la băncile
străine.
- Eliminarea imunităţilor pentru
Preşedintele României, parla-
mentari, miniştrii, procurori şi
judecători.
- Asigurarea unor alegeri libere
şi nefraudate prin următoarele
modificări aduse cadrului legal.

a) În Biroul Electoral
Central (B.E.C.) şi în birourile
electorale din teritoriu să intre,
de drept, reprezentanţii tuturor
candidaţilor la funcţia de
Preşedinte al României şi nu
doar cei ai partidelor politice
parlamentare şi ai alianţelor
dintre acestea, aşa cum este în
prezent. Prin
O.U.G.nr.45/2014, premierul şi
candidatul Victor Viorel Ponta
a interzis candidaţilor
independenţi şi candidaţilor
partidelor politice neparla-
mentare să aibă reprezentanţi
în B.E.C. şi în birourile secţiilor
de votare , cu scopul evident
de a putea frauda alegerile
pentru funcţia de Preşedinte al
României, din noiembrie 2014.
b) Să fie eliminaţi din listele
electorale cei 2,2 milioane de
alegători fictivi, „masă de

manevră” pentru a stabili cine
câştigă, prin furt, funcţia de
Preşedinte al României. Con-
form datelor oficiale, numărul
cetăţenilor cu drept de vot
înscrişi în listele electorale este
mai mare cu 2,2 milioane
decât numărul cetăţenilor
adulţi stabilit la recensământul
populaţiei din anul 2011, rezul-
tatele căruia au fost publicate
în Monitorul Oficial, abia la în-
ceputul lunii august 2014.
c) Buletinele de vot să fie înse-
riate.
d) Să se prevadă în Legea
electorală pedeapsa cu în-
chisoare de la 3 la 5 ani şi con-
fiscarea integrală a averii
pentru cetăţenii care pregătesc
sau participă la fraudarea
alegerilor pentru funcţia de
Preşedinte al României.
e) Să se interzică manipularea
alegătorilor prin sondaje de
opinie în timpul campaniei
electorale, precum şi exit-
polurile la ieşirea alegătorilor
de la urne, în fond o altă
stratagemă folosită pentru
fraudarea alegerilor.
- Dizolvarea de drept a par-
tidelor politice care pun la cale
sau participă la fraudarea
alegerilor.
- Interzicerea alocaţiilor
bugetare pentru partidele par-
lamentare şi pentru U.D.M.R.
- Scoaterea în afara legii a
U.D.M.R. şi interzicerea par-
tidelor politice constituite pe
criterii etnice.
- Stoparea acţiunilor diabolice
ale Ungariei şi ale revizionis-
mului maghiar vizând
dezmembrarea teritorială a
României şi obţinerea au-
tonomiei Ardealului.
- Înlăturarea de pe teritoriul
României a însemnelor care
amintesc de ocupaţia Ungariei
şi de crimele săvârşite de
teroriştii unguri împotriva
românilor, evreilor şi secuilor.
- Expulzarea din România a
cetăţenilor care au acţionat, în
ultimii 25 de ani, împotriva
Statului Naţional Unitar
Român, a Limbii Române, a
simbolurilor naţionale ale
României, a lui Mihai Emi-
nescu, a celor care au susţinut
şi au participat la Holocaustul
împotriva românilor, precum şi
a celor care au acţionat pentru
autonomie teritorială sau alte
forme de autonomie ori sepa-
ratism pe criterii etnice.
- Salvarea rapidă a românilor
de la deznaţionalizare şi
creşterea sprijinului Statului
Român pentru păstrarea
identităţii etnice a românilor de
pretutindeni.
- Oprirea împărţirii teritoriale a
României cerută de U.D.M.R.
şi susţinută de toate partidele
politice parlamentare şi
candidaţii lor la funcţia de
Preşedinte al României.
- Asigurarea unei bune
colaborări şi în Interes Naţional
între Preşedintele României,
Parlament şi Guvern pentru în-
deplinirea obiectivelor stabilite
de Poporul Român prin refer-
endumuri.

●



4 Tichia de politician

Cum se repetă istoria!Cum se repetă istoria!

Ionuț
Țene

MMă amuză cum
zilele acestea analişti de
prestigiu ca Ion Cristoiu,
Mihai Gâdea, Dan Andronic,
Rareş Bogdan sau Robert
Turcescu încearcă să
găsească dedesubturile
subtile ale rocadei
prezidenţiale de la PMP,
adică debarcarea ca o
şosetă murdară a diplomat-
ului Cristian Diaconescu din
funcţia de candidat la
Cotroceni şi înlocuirea
acesteia cu ambiţioasa şi
frumoasa Elena Udrea.

Acceptarea imediată
de către Traian Băsescu a
propunerii Elenei Udrea,
culmea de a se auto-prop-
une candidatul la
prezidenţiale, a dat foc la
cutia cu dezbateri tele-
vizate, iscându-se tot felul
de teorii ale conspiraţiei, tot
mai alambicate. Realitatea
însă e mult mai simplă,
chiar banală şi ţine de
cherchez la femme. De
când a cunoscut-o pe Elena
Udrea preşedintele nostru
Traian Băsescu este ferme-
cat de aceasta. Traian
Băsescu a promovat-o pe
toată linia: consilier
prezidenţial, ministru, lider
de partid etc. 

Elena Udrea a fost
permanent purtătorul de cu-
vânt prezidenţial sau trimisa
lui Băsescu în groapa cu lei
a politicii. Când Elena Udrea
a dorit să candideze la
preşedinţie a spus-o franc
public, deşi Traian Băsescu
îl propusese şi promovase

pe toate posturile de televiz-
iune pe Cristian Dia-
conescu. Dacă Elena Udrea
a vrut Traian Băsescu a ex-
ecutat.

Mă distrează enorm
analiştii de presă care
încearcă să convingă opinia
publică că Udrea a avut
emoţii când a mers la
Cotroceni să-l convingă pe
preşedinte. Vă spun eu, nu
cred că a avut nicio emoţie.
Elena Udrea era sigură că
Traian Băsescu va accepta

ca un „băiat cuminte” prop-
unerea sa de a candida la
preşedinţie. 

Nu mai vorbim 
aici că era cu 
totul neconstituţional ca
preşedintele să primească
la Palatul Cotroceni un can-
didat auto-propus la funcţia

prezidenţială şi să-i ceară
acordul, dar asta e altă
discuţie. Traian Băsescu e
înrobit sau orbit sufleteşte
de această femeie. Veţi
spune cum se poate una ca
asta, tocmai Traian
Băsescu, un fost căpitan de
vas, un preşedinte jucător,
un politician puternic. Da, is-
toria e plină de exemple de
oameni foarte puternici care
au slăbiciuni puternice.

Nu trebuie să vă dau
exemple de la Elena din

Troia încoace, ci doar din is-
toria noastră. A.I. Cuza a
semnat abdicarea pe
spatele amantei Maria
Obrenovici, soţie de general
sârb, conform legendei,
Carol al II-lea şi-a pierdut fa-
milia şi tronul pentru Elena
Lupescu şi era un om ex-

trem de puternic, iar Nicoale
Ceauşescu a sfârşit la zidul
execuţiei de la Târgovişte
datorită soţiei Elena, „sa-
vant de renume mondial”.
Preşedintele nostru Traian
Băsescu are o slăbiciune şi
ea se numeşte Elena
Udrea. 

Nici măcar nu
încearcă să o mai acopere
azi cu strategii politice de
aparenţă democratică. 

Dacă ea a dorit să
candideze la Cotroceni, Tra-

ian Băsescu şi-a aban-
daonat candidatul propriu,
pe Cristi Diaconescu şi a
susţinut-o public, deşi din
media a părut că Elena
Udrea nici măcar nu i-a
cerut părerea, ci l-a pus pe
preşedinte în faţa faptului
împlinit. E adevărat e drep-
tul constituţional al Elenei
Udrea să candideze la
preşedinţia României, dar
înainte de aceasta pentru a
fi un exemplu pentru
români, într-o ţară aflată în
catastrofă demografică,
economică şi mai ales
morală, ar fi trebuit să se
mărite, să facă măcar doi
prunci, să aibă o familie,  şi
în carieră să fi fost
recunoscută ca o
profesionistă aşa cum au
făcut alte prezidenţiabile din
Brazilia sau Argentina. Ca
să ajungă preşedinte nu tre-
buie să fie neapărat doar
frumoasă şi slăbiciunea lui
Traian Băsescu. Tot mai
mult, ajung să cred că sin-
gura cale de ieşire din
marasmul politic şi moral 
de azi e monarhia
constituţională.

●

Postmodernismul „political-corect”: CIA în Germania!Postmodernismul „political-corect”: CIA în Germania!

Viorel
Roman

NNu mai este nici un
secret: Anglo-americanii
întregistrează toate tele-
foanele și email-urile! Din
toate „cătunele”, așa cum
privesc ei lumea, din „satul
global“, chipurile în numele
luptei împotriva terorismului.
Edward Snowden, un agent
NSA idealist, a considerat la
vremea lui că prea s-a sărit
calul, că s-au lezat violent
drepturile fundamentală ale
omului. 

Aşa că a dezvăluit
această acțiune de înregis-
trare a tuturor. Și a făcut-o
fără a avea nici un avantaj
material personal; ba,
dimpotrivă, a fost hăituit,
ajungând să trăiască în exil.
Mai recent, dezvăluirile
privind faptul că, de la
nivelul ambasadelor
Statelor Unite și ale Marii
Britanii de la Berlin se
ascultă telefoanele, chiar şi
cel al d-nei Angela Merkel,
cancelar federal, au ajuns
să neliniștească parlamen-
tarii nemți. Iar peste toate,
prinderea unui agent CIA în
cadrul Serviciului german
de Informaţii Federale (sim-
ilar cu S.I.E.) a determinat
schimbarea radicală a mul-

tor paradigme, mai ales că
BND-ul s-a mutat de la
München într-o clădire nouă
şi reprezentativă din capi-
tala imperială.

Agentul BND/CIA

care a „sifonat” este o
persoană cu dizabilități. Și
nu este surprinzătoare
prezența acestuia pe
schema de plată a unui ser-
viciu secret. Căci, pentru a fi
„political corect”, instituţiile
publice au ca angajați și un
anumit număr de persoane
cu dizabilități, dar și femei.

Ei bine, agentul cu
pricina a vândut ameri-
canilor 218 documente cu
25.000 de euro şi s-a
adresat în acest sens printr-
un email şi consulului rus de

la München. Să nu fi ştiut
însă agentul ceea ce ştie
toată lumea de la
dezvăluirile lui Snowden în-
coace? Adică înregistrarea
oricui și oriunde?! Acum,

agentul a ajuns în pucărie…
În vremea războiului

rece, atât STASI/KGB cât şi
BND/CIA erau echipe în
lupta pe viaţă şi moarte din-
tre ortodoxo-comunism şi
capitalismul occidental.
Dacă un agent STASI, cum
a fost de exemplu Günter
Guillaume, infiltrat în cance-
laria lui Willy Brandt, era de-
scoperit, consecinţele erau
dramatice. Arhitectul politicii
de destindere, de de-
schidere spre Est, ar fi tre-
buit să-şi dea demisia.

În vremea noastră,
„postmodernă” (political
corect!), nu se mai pune
problema unor consecinţe
majore pentru că triplul
agent (dacă punem la

socoteală şi oferta făcută
ruşilor!) reprezintă, nu-i
așa?, un produs al
economiei de piaţă. Ironia
sorţii face însă ca, exact în
acelaşi timp, un agent
american de bună credinţă
să tragă un semnal de
alarmă: pe lângă economia
de piaţă există şi
democraţie, norme şi valori
occidentale intangibile.

Neîndoielnic, era de
glorie a serviciilor secrete a
fost reprezentată de
războiul rece. O perioadă

de presing continuu, dar
care s-a terminat fără
vărsare de sînge, mai mult
grație acestor servicii, decât
armatei sau diplomaţiei.

Excepţie a făcut
poate țara noastră, 
unde dihotonia dintre
Ceauşescu/Securitate şi
Gorbaciov/KGB era să de-
genereze într-un război civil
dacă nu ar fi fost generalul
Iulian Vlad. Care a
dezamosat acea situație,
dar cu dramatice și ne-
drepte consecinţe pentru el,
personal.

Astăzi, inclusiv înr
domeniul serviciilor secrete,
nimic nu mai este aşa cum
pare, transparent. Aşa au
fost ele create, aşa trebuie
să activeze. În comisia
parlamentară de la Berlin, la
întrebarea adresată unui ex-
pert american despre ceea
ce urmăreşte NSA/CIA în
Germania, răspunsul a fost
dezarmant: structurile în
cauză caută, de fapt, să afle
cum gândeşte doamna
Merkel!

Or, poate vom afla
curând și cum gândeşte
preşedintele Barack
Obama?

●



Ghimpele Națiunii

„Ice Bucket”… Noua găleată electorală!„Ice Bucket”… Noua găleată electorală!

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn loc să-și toarne
găleata cu apă rece și
gheață pe scăfârlie, mai
bine și-ar băga picioarele în
ea… Și este valabil pentru
toți politicienii! Dar mai ales
pentru segmentul de
dreapta care a început să o
ia pe arătură copiind politic
un mesaj umanitar. Căci, în
loc să presteze pe post de
opoziție, „dreapta” face
orice altceva.

Printre primii pe lista
politică „Ice Bucket” de
România s-a numărat și
micul Boc. Care,
surprinzător, chiar a avut cu-
rajul să-și toarne o găleta în
cap deși nu candidează pe
nicăieri. Și ce ar fi fost dacă
ar fi făcut acest gest acum
câțiva ani?! Ar fi fost o
coadă de 23 de milioane de
români voluntari care să-l
ajute! În fine, cu o întârzire
de câțiva ani, Boc și-a turnat
apă cu gheață pe cap… E
drept, nu o găleată, cum fac
alții, ci o gălețică, dar
adevărul e că pentru el ar fi
fost de ajuns și o linguriță
mai mare să-l înmoaie.

Și a făcut acest gest
pentru a da ștafeta
„responsabilizării” mai de-

parte. Pe linie politică, poate
chiar de partid dacă mai
simpatizează mult cu „de-
semnata” PMP-ului la
prezidențiale (iar ordonanța
lui Ponta, vizând migrarea
oficială a primarilor fără a-și

pierde mandatul, s-ar putea
să fie și lui de folos, spre
necazul lui Vasile Blaga!).
Așadar, Emil i-a creat Elenei
din „Troiceni” ocazia de 
a-și asuma o provocare
„responsabilă”. Și nu pentru
că regula nescrisă e aceea
de a-ți pune sloiuri în cap ca
răspuns la „provocarea”
cuiva, ci pentru că, în cazul
ei, dacă ar fi făcut gestul
de… capul ei, ar fi fost rapid
taxată ca bravadă de
parașutistă. Apoi, momentul
trebuie exploatat, prin
colectarea cât mai multor
solicitanți care să ceară
săvârșirea faptei.

Următoarea pe listă,
deși neprovocată direct la

găleata cu gheață, s-a
anunțat Monica Macovei.
Vorba aceea, după ce a tot
aruncat cu laturi asupra
României, era momentul să-
și toarne și ea ceva în cap,
nu?!

De fapt, ca un
procuror care se respectă,
nici nu a așteptat să fie
„provocată” (oricum, cine ar
fi avut curaj să o facă?!), ci
s-a „autosesizat” în
înfăptuire. În plus, dacă ar fi
așteptat să fie carecumva
provocată, ar fi trebuit să re-
specte regulile jocului și să-
și toarne și ea în cap măcar
o gălețică „model Boc”. Așa,
a luat inițiativa și s-a jucat
de-a procurorul într-un bol
cu apă. Unde, în loc de
rățuște de plastic a pus
câteva fotografii, le-a turnat
apă cu gheață „în cap” (păi’,
cine știe mai bine ca ea să
„toarne”?!) și și-a făcut
numărul. Mesajul, subtil

până la isterie, fiind acela de
a aminti națiunii votante câți
infractori de seamă a băgat
ea la apă: Voiculescu,
Năstase, Vântu, Copos…

Dar, cine se joacă la
gălețică, în fine, bol, are idei
pe măsură, prima femeie
candidat la președinție din
acest sezon (asta ca să o să
necăjim pe Elena!)
anunțând ca prim proiect
răsunător pentru țară, dacă
ajunge șefă de stat, nu o
măsură pentru popor, ci o
inițiativă pentru clasa
politică.

Adică, înainte de a
apăra interesele poporului,
înainte de a ne asigura, ca
eventual președinte, că se
va ocupa de nevoile noas-
tre, că va lupta pentru
apărarea valorilor românilor,
a demnității naționale, a
respectării istoriei, ea
întinde o mână celor ce nu
au putut să presteze ca
politicieni „oficiali” pentru că
nu au avut… partid. Și pen-
tru că, înainte de conturarea
perspectivelor economice,
de asigurare măcar a
subzistenței, românul
mânâncă, nu-i așa?!,
politică pe pâine, Monica
Macovei și-a propus ca țintă
primordială schimbarea…
legii partidelor. Dar nu pen-
tru a responsabiliza clasa

politică a țării, ci pentru a fa-
cilita înființarea de partide
cu două-trei semnături. Că
nu avea țara asta destul circ
politic… Ba, procurorul-can-
didat ne asigură că ar fi dis-
pus să convoace chiar și un
referendum naționalpentru
a se înfiinţa partide cu trei
membri fondatori. Păi ce,
referendumurile sunt pentru
problemele esențiale ale
țării?!

De aceea, înainte de
a mai trece asemenea
„proiecte” pentru țară în pro-
gramul de candidat, poate
chiar ar trebui să apeleze la
gheață. Dar nu „cuburi”…

P.S.:

E drept, Monica Ma-
covei este singura care a și
spus răspicat „ACCEPT
provocarea!” (deși nu o
provocase nimeni), asig-
urându-și voturile electorat-
ului LGBT! Ceea ce i-ar
putea folosi, chiar dacă, în
turul întâi, singurele
confruntări vor fi între
candidații „unici” ai dreptei,
acum și între cele două
femei-candidat care și-au
aruncat una alteia mănușa
pe modelul „Întărâte-le,
drace!”

●

Cum arată șomajul, cursul de schimb și salariul mediu net Cum arată șomajul, cursul de schimb și salariul mediu net 
după doi ani de guverne conduse de Victor Pontadupă doi ani de guverne conduse de Victor Ponta

Dan
Tănasî

PPrimul guvern con-
dus de președintele PSD,
Victor Ponta, a fost învestit
oficial în data de 7 mai
2012. După mai bine de doi
ani și trei guverne, Victor
Ponta este pregătit acum să
candideze pentru funcția
supremă în stat. Iar pentru
asta a dat deja startul cam-
paniei electorale, lăudând
rezultatele foarte bune ale
guvernării sale. Să vedem
însă cum arată în cifre cei
doi ani de guverne Victor
Ponta.

Pentru că un politi-
cian poate să afirme orice
fără să probeze nimic, am
căutat să văd ce spun
cifrele în legătură cu
evoluția șomajului, a cursu-
lui de schimb și a câștigului
salarial mediu net com-
parând momentul mai 2012,
când Victor Ponta a preluat
guvernarea, și mai 2014,
pentru a măsura o perioadă
exactă de timp.

Cursul de schimb valutar

În data de 14 mai
2012 (am luat acestă dată
pentru a nu compara data
de 7 mai 2012, data înve-

stirii, când piața financiară
era agitată de evenimentele
ce se petreceau pe scena
politică) cursul de schimb
oficial al Băncii Naționale a
României (BNR) era de
4,43 lei pentru un euro și
3,44 lei pentru un dolar.
După doi ani, pentru data de
14 mai 2014 BNR a arătat
un curs oficial de schimb de
4,44 lei pentru un euro și
3,23 lei pentru un dolar.

Nu îți trebuiesc
studii de economie pentru a
înțelege ceea ce îți arată
cifrele. Comparând cele
două perioade, putem ob-
serva faptul că leul s-a apre-
ciat ușor în raport cu
moneda americană, dar s-a
depreciat ușor în raport cu
moneda europeană, cea
care influențează cel mai
mult nivelul de trai al
românilor. Comparația arată
faptul că acțiunile guver-
nelor conduse de Victor
Ponta nu au influențat în
bine cursul de schimb valu-
tar, cel care până la urmă
afectează atât de mult put-
erea de cumpărare a
românilor. Faptul că după
doi ani leul nu s-a apreciat
în raport cu moneda euro nu
este absolut deloc un motiv
de laudă pentru Victor
Ponta.

Rata șomajului

Potrivit Institutului
Național de Statistică (INS),
rata șomajului la sfârșitul
lunii mai 2012 la nivel
național era de 4,6 la sută.
Potrivit INS, rata șomajului
la sfârșitul lunii mai 2014 la
nivel național era de 4,9 la
sută (în luna iunie, ultima
lună pentru care INS are
deocamdată informații, rata
șomajului la nivel național a
fost tot de 4,9 la sută).
Cifrele pe care INS le dă
publicității sunt un pic
diferite, dar marchează
aceeași evoluție minoră a
numărului de șomeri între
mai 2012 și mai 2014. Spre
exemplu, în mai 2012 INS
anunța public o rată a
șomajului de 7,7 la sută, în
timp ce pentru luna iunie
2014 INS anunța o rată a
șomajului de 7,1 la sută.

Așadar, cifrele ofi-
ciale pe care INS le dă
publicității arată o scădere
cu 0,6 la sută a ratei
șomajului între mai 2012 și
mai 2014. Baza de date
internă a INS (poate fi
consultată gratis pe inter-
net) arată o creștere a ratei
șomajului de 0,3 la sută
între mai 2012 și mai 2014.
Oricum am lua aceste date,
putem vedea că nu există o

evoluție spectaculoasă a
ratei șomajului comparând
luna mai 2012 cu luna mai
2014.

Câștigul salarial mediu net

Potrivit INS, câștigul
salarial mediu net în luna
mai 2012 era de 1530 de lei
(aproximativ 345 euro).
Potrivit INS, câștigul salarial
mediu net în luna mai 2014
era de 1682 lei (aproximativ
378 euro; 1687 lei în iunie).
Creșterea câștigului salarial
mediu net în perioada mai
2012 – mai 2014 a fost de
doar 152 de lei (aproximativ
34 de euro în doi ani).

Scurte concluzii pentru cei
care vor să înțeleagă

După doi ani de guvernare
cu Victor Ponta suntem
exact în același loc. Rata
șomajului și cursul de
schimb valutar se zbat, cu
mici variații, în aceeași
zonă, în timp ce creșterea
câștigului salarial mediu net
e ridicolă. Dacă o ține în
același ritm, de aproximativ
17 euro pe an, Victor Ponta
le va putea oferi românilor
un salariu mediu net de, să
zicem, 900 de euro pe lună,
abia peste aproximativ 32
de ani. 

Dacă la aceste date
mai adăugăm și faptul că
sumele transferate în ţară
de românii de peste hotare
s-au ridicat în primul se-
mestru al acestui an la 1,86
miliarde de euro, atingând
nivelul maxim al ultimilor
cinci ani, precum și faptul că
peste două milioane de
români din forța activă a
României lucrează în afara
țării, avem creionat tabloul
sumbru al unei guvernări in-
competente. 

Victor Ponta nu tre-
buie să-și bată capul pentru
a crea locuri de muncă pen-
tru peste două milioane de
români, iar în schimb
primește anual infuzii în
economie de sute de mil-
ioane de euro de la românii
nevoiți să-și caute un trai
mai bun în afara țării.

●


