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„Iubirea, măsură ea vorba, e un

cuvânt mare, dar apoi vezi că

singură n-ajunge.”

- George Călinescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Sub asediul Sub asediul 
dezincriminărilor…dezincriminărilor…

Cezar Adonis
Mihalache

CCifrele vorbesc de la
sine! 43 de memorandumuri
vizând autonomia teritorială
și spunem că legea este
prea dură?! Că ar mai trebui
dezincriminate fapte și
neglijențe de pe ici-colo?! Și
sunt 43 de memorandumuri

autonomiste promovate de
tot atâtea consilii locale! 43
de consilii locale care incită
și promovează hotărâri
anticonstituționale și antis-
tatale. Și tot ne lăsăm
manipulați că avem legea
prea rigidă? Prea
exagerată?! Că ar trebui să
o mai lăbărțăm pe la
colțuri… Cât să încapă un
ținut secuiesc, o enclavă și
alte cele… Iar toate acestea
doar într-un județ! În
Harghita. Dar câte alte ast-
fel de memorandumuri, și
consilii locale care le
promovează, or fi prin
Mureș?!… Dar mai ales în
Covasna! Acolo unde
administrația locală bate în
dungă la auzul românismu-
lui…

Ba, avem deja un
proiect de autonomie
teritorială publicat în Moni-
torul Oficial și tot ne mai
lăsăm prostiți cu presu-
pusele norme europene de
relaxare a abuzului în servi-
ciu?… Când procurorii ar
trebui să îi cheme la audieri
pe șefii de la M.O., instituție
aflată în subordinea guver-
nului, pentru a vede câtă
lipsă de… neglijență în ser-
viciu a fost de fapt în permi-
sivitatea de a lăsa o
asemenea aberație în
paginile unui, nu simplu
„buletin”, ci act oficial al
Statului Român…

Și da, este dramatic

faptul că nu am fi auzit de
existența celor 43 de mem-
orandumuri privind autono-
mia dacă nu ar fi venit
decizia unor instanțe de a le
anula. De aceea, tot respec-
tul pentru prefectul
Harghitei, Adrian Jean An-
drei, care le-a atacat în con-
tencios administrativ, și
întreaga admirație pentru
curajul judecătorilor de la

Tribunalul Harghita și
Curtea de Apel din Târgu
Mureș care le-au anulat!
Dar ce facem cu actele și
acțiunile similare din Cov-
asna? Ce facem cu previz-
ibila reluare a acestor
acțiuni la nivelul acelorași
consilii locale? Pentru că
hotărârile promovate le-au
fost anulate, dar consiliile lo-
cale au rămas tot acolo! În
aceleași configurații și gata
să atace din nou…

Or, de ce să
așteptăm ca acestea să pro-
moveze iarăși hotărâri
privind autonomia așa-zisu-
lui ținut secuiesc? Și din nou
să sperăm că o instanță va
veni și va constata ilegali-
tatea și nulitatea lor.

Nu ar fi mai simplu
să îndreptăm legea? Să o
corectăm acolo unde este
prea difuză? Pentru că atâta
vreme cât un consiliu local
va sta liniștit, știind că are o
anumită imunitate pentru
deciziile sale, nimic nu se va
schimba, neexistând o cale
de a-l desființa în cazul unor
astfel de acțiuni.

E drept, consiliile lo-
cale ar putea fi dizolvate pe
două căii. Prin Referendum,
dar fără nici o șansă într-o
zonă controlată de puterea
locală adminstrativă
maghiară, sau prin mecan-
ismele de dizolvare
prevăzută de lege, dar care
se dovedește în acest caz

incompletă. Pentru că
vizează doar situațiile de
nefuncționalitate date de
neîntrunire, lipsa de activi-
tatea (nu este cazul, cel
puțin nu în maghiarime!),
sau reducerea numărului
consilierilor sub jumătate
plus unu (ceea ce iarăși nu
este cazul pentru că întot-
deauna vor exista suficienți
corbi)…

Dar, dacă acestor
prevederi le-ar fi adăugate
și precizarea, atât de
punctuală în cazul unor
entități private, precum par-
tidele, vizând dizolvarea de
drept în momentul în care
„activitatea lor a devenit
ilicită ori contrară odinii pub-
lice” am scăpa de multe
făcături pe care, adesea, le
aflăm prea târziu!

Desigur, dacă am
avea o legislație bine croită,
am vorbi și de revizuiri acolo
unde ea ar fi poate prea
dură. Dar nu este cazul! Nu
acum când porțile cetății
noastre sunt oricum
șubrede în niturile lor leg-
islative. Dacă le mai dăm și
câte o lovitură de berbece
dezincriminatoriu, nu se vor
prăbuși doar ele, ci însăși
zidurile. Or, situația de mo-
ment a unor condamnați,
oricât de fragilă, delicată și
emoționantă ar fi ea, nu
poate prevala interesului
nostrum general.

Altminteri, porțile
cetății vor fi „răpuse” de
berbecele dezincriminărilor
de tot soiul…

●

Cu penali la guvernare, Cu penali la guvernare, 
țara moare pe picioare!țara moare pe picioare!

George
Petrovai

DDupă guvernele Ponta
(firește, cele mai vrednice de
aducere aminte pentru „cinstea”
pesedistă de care au dat
dovadă), iată că a venit rândul
guvernului Grindragnea. Nu
numai că acesta-i suprapon-
deral (că, de, doar așa promisi-
unile din campania electorală
au toate șansele să fie neîmpli-
nite „la virgulă”), dar mai are și o
droaie de bube în cap: Florin
Iordache, ministrul Justiției, se
impune atenției cu ditamai pla-
giatul cât roata carului, Olguța
Vasilescu, ministreasa Muncii,
cu drăguțele ei de dosare pe-
nale în derulare, Mădălin Voicu
este uns secretar de stat la

Cultură, în pofida faptului că-i
cercetat pentru furtișaguri mai
ceva ca-n codru, iar Toma-
Florin Petcu, ministrul Energiei,
a devenit peste noapte faimos
prin crasa incultură etalată la
alcătuirea autobiografiei.

Indiscutabil că timpul
va lucra și în defavorabila
favoare a celorlalți membri ai
acestui cabinet de sacrificiu,
care, în nicio lună de la
înscăunare, a înregistrat
performanța de-a scoate 
zeci de mii de români în stradă
prin păcătoșenia ordonanțelor
ce țin morțiș să înălbească tre-
cutul penalilor neîntemnițați și
să-i facă scăpați pe mulți dintre
politrucii tâlhari aflați după gratii.

De unde întregul circ la
televiziunile aservite cu marea
aglomerație din pușcării și falsa
compasiune față de toți
deținuții. Că doar nu era să
spună pe șleau ceea ce a fost
tăinuit în campania electorală,
anume că scopul lor imediat
este ca în practică să pună
gabja pe justiție, iar în teorie să
susțină sus și tare că aceasta
este independentă și că, vezi
Doamne, nimeni pe meleagurile
noastre nu-i mai presus de
lege…

Păi, preapenibililor cu
ifose de cârmuitori, nu vi se
pare că am ajuns de râsul cur-
cilor cu pușcăriile și pușcăriașii,
de parcă ar fi singura problemă
nerezolvată a României postde-
cembriste? Evident, deținuții
sunt semenii noștri. Dar niște
semeni care, accidental sau
premeditat, s-au abătut de la
normele de conviețuire socială,

acte pentru care ei trebuie
privați de libertate și remodelați
din punct de vedere moral-spir-
itual, astfel încât să nu mai fie
un real și permanent pericol
pentru ceilalți cetățeni și pentru
ordinea socială constituită.

Dar chiar dacă în ma-
joritatea cazurilor vina aparține
în exclusivitate celor ajunși la
răcoare, acest fapt nu este nici
liniștitor și nici nu exclude
excepțiile generate de erorile ju-
diciare sau de nefasta influență
exercitată de către mediu.
Dimpotrivă, rata în necontenită
creștere a infracționalității tre-
buie să ducă la atenție sporită
din partea societății și a
instituțiilor ei întru prevenirea
abaterilor, precum și la tratarea
diferențiată, funcție de caz, a
fărădelegilor comise.

Vasăzică, umanismul și
grija cârmuitorilor față de
cetățeni rezultă cu necesitate și
din lista lor de priorități, prob-
lemele celor mulți și aflați în
afara locurilor de recluziune tre-
buind să se situeze întotdeauna
pe primul plan! Da, căci deși ei
produc și plătesc impozite,
totuși, foarte multe dintre spi-
talele noastre sunt suprapopu-
late și la mare depărtare de
normele europene, iar copiii
unora dintre aceștia nu pot să
urmeze școala, fie din pricina
greutăților materiale cu care se
confruntă familia, fie din pricina
distanțelor.

Când vor fi rezolvate 
la nivel european toate 
acele chestiuni presante
(bunăoară, electrificarea tuturor
localităților), care cu adevărat
formează substanța traiului de-
cent?!…

Amnistiile și grațierile
nu numai că sunt apanajul
regilor (doar ei sunt  dăruiți cu
eleganța rezolvării excepțiilor și
împăcării contrariilor), dar mai
au și darul de-a se opune Co-
dului Penal. Într-adevăr, căci
dacă potrivit Codului Penal tre-
buie pedepsite toate abaterile
de la conduita civică impusă
prin legi, amnistiile și grațierile
sunt concepute ca un act de
clemență față de nelegiuiți, iar
prin aceasta vin în flagrantă
contradicție atât cu eforturile oa-
menilor legii, cât și cu instru-
mentele de instaurare a ordinii
sociale.

●
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Regimul politic din România este o dictatură militarizată?Regimul politic din România este o dictatură militarizată?

George V.
Grigore

RRomânia devine pe zi
ce trece un stat bananier de tip
central-african? În țara noastră
se pare că doar bugetul
instituțiilor de forță, serviciilor
secrete și a instrumentelor ju-
ridice de aplicare în stil stalinist
a Justiției mai contează pe
agenda publică. 

E un paradox ce
atinge schizofrenia socială, ca
tineretul să iasă în stradă că nu
e mai mare bugetul la servici-
ile secrete și instituțiile de forță.
Pe vremuri tineretul milita pen-
tru drepturi, egalitate și
libertăți, azi o face doar pentru
întărirea securității și să intre
cât mai mulți oameni la
pușcărie. Regimul politic din
România devine tot mai mult o
dictatură militarizată. România
e țara în care lumea iese în
stradă fără autorizație,
încălcându-se legea adunărilor
publice nr. 60/1991 și se
scandează în același timp de
către „tinerii liberi și frumoși”,
ca o ironie sorții, pentru apli-
carea legii. Cei care
protestează, instigați de „noua
securitate” de pe rețelele de
socializare, fiind primii care
încalcă legea pentru că nu cer
autorizație. Țara noastră
cunoaște o perioadă de
anarhie fără precedent în care
cine strigă cel mai tare în
stradă contează, iar cei care
sunt de partea „progresistă” a
istoriei au dreptul, să încalce
legea sub protecția jan-
darmeriei și serviciilor secrete,
cerând, în schimb, cu tupeu al-
tora să respecte legea. În
România orice manifestare
care nu are autorizație legală
este zdrobită de jandarmi iar
organizatorii amendați de
poliție (țineți minte butada cu
„site-ul de cultură să urce în

dubă”, în 2012), numai
adunările care au în spate ser-
viciile secrete și sunt sub
protecția președinției se pot
desfășura fără nicio aprobare.
Ba, mai mult, jandarmii au
ajuns să protejeze în România
pe cei care au dreptul să în-
calce legea, fiind portavocea
comandantului suprem al ser-
vicilor secrete, președintele
Klaus Iohannis. Unde este
egalitatea în fața legii?

România a ajuns o
țară în care democrația ca
voce a poporului nu mai
contează. Votul românilor nu
mai e relevant la alegeri, ci
doar mișcările de stradă or-
chestrate de serviciile secrete,
ce au ajuns obediente am-
basadelor străine, intereselor
multinaționalelor și Bruxellului.
Trăim o perioadă de un
bolșevism ideologic înfiorător,
în care minorități militarizate și
manipulate de servicii secrete
impun guverne și comandă
procese politice împotriva ad-
versarilor. În România, ong-
urile transfrontaliere au ajuns
„brațe înarmate” ale serviciilor
secrete și președinției?
Președintele a transformat
alegerile într-o parodie, în care
doar voința sa de comandant
suprem și „guvernul meu”
contează. Țara e aruncată în
criză și anarhie doar pentru a
se respecta voința
președintelui. Asistăm ca pe
vremea lui Ion Ilici Iliescu la
mineriade politice organizate
manu militari pentru impunerea
voinței unui singur Conducător.
De la alegerile trucate din
2009, la referendumul invalidat
la comanda lui Barroso din
2012 românii s-au obișnuit să
nu mai conteze voința lor
electorală, ci doar forța brută
impusă de serviciile secrete și
interesele străine care conduc
de fapt România de azi, ca pe
o colonie de tip african.

Din punct de vedere al
militarizării, România se
aseamnănă tot mai mult cu o
republică bananieră latino-
americană în care „caudillo”
conduce discreționar și brutal
societatea și poporul folosindu-
se de serviciile secrete și in-
strumentele de forță care
controlează Justiția împotriva
suveranității și independenței
poporului român? România ca
stat membru UE se identifică
tot mai mult cu Brazilia, Ar-
gentina generalilor sau cu Re-
publica Chile a generalului
Pinochet. Românii simt pe
pielea lor dictatura instituțiilor
de forță și manipularea
anarhiei de către servicii încât,
poate, Rusia lui Putin li se pare
tot mai mult un etalon înspre
democrație.

Încet și sigur la
protestele recente manipulate
de către serviciile secrete
dorința de inaturarea a unei
dictaturi militarizate a ieșit la
iveală, cu participarea unor
foști miniștri tehnocrați, care și-
au luat liber de la Bruxelles ca
să impună agenda corporațiilor
peste voința electorală a
românilor. La protestele îm-
potriva Ordonanţelor pe
Justiţie, la Piaţa Universităţii au
apărut şi primele incidente. Un
„tânăr liber și frumos” a venit
public la televizor cu un mesaj
halucinant: „Am un mesaj pen-
tru domnul Klaus Iohannis. E
timpul să preia ţara împreună
cu Armata.” Declarația sur-
prinde esența regimului politic
de tip militarizat din România
de azi, în care nu vocea
poporului din duminica
alegerilor contează, nu
democrația, ci voința câtorva
generali secreți care și-au
impus o marionetă la Cotroceni
pe post de „comandant
suprem”?

Documente oficiale
ale Guvernului Ciolos publicate

anul trecut confirmă o realitate
cruntă, doar bănuită de presă
și de opinia publică: în servici-
ile de informații activează de
două-trei ori mai multe cadre
decât în Securitatea
comunistă. Daca în Departa-
mentul Securitatii Statului
aveam la sfârșitul lui ’89 peste
13.000 de ofiteri si subofiteri și
circa 1 000 de angajați civili,
Serviciul Român de Informatii
si Serviciul de Informatii Ex-
terne (omologul DIE din cadrul
DSS) au depăsit 30 000 de
efective. Mai exact, în SRI și
SIE, fără informatori, colabora-
tori si acoperiti lucrează 30444
de angajați. Statistic, cu 30 000
de ofițeri la o populație de 20
milioane de locuitori
(20.121.641, potrivit ultimului
recensamant), putem con-
cluziona că fiecare al 666-lea
cetătean al României este
cadru de nadejde fie al SRI, fie
al SIE. România are cei mai
mulți ofițeri secreți pe cap de
locuitor din Europa. Și la
această cifră trebuie să
adăugăm cadrele din serviciile
secrete STS, DIA sau poliție,
care sunt tot la fel de nu-
meroase.

În total, vreo 60 000
de cadre active ale servicilor
secrete din România, cu
salarii, beneficii bugetare
solide și pensii speciale. Pe
lângă această cifră înmulțim cu
o medie de cinci informatori pe
cadru activ și obținem circa
250 000 de „soldați” gata să
execute ordinele comandantu-
lui suprem: președintele
României, un fel de „caudillo”
al unui stat sud-american și,
astfel, imaginea a ceea ce se
întâmplă astăzi în România
este clară și evidentă. Cei 250
000 de ageni secreți de
influență sunt o forță manipula-
toare plătită care poate
schimba și rezultatul unor
alegeri corecte în interesul co-

mandantului suprem și la co-
manda acestuia prin mijlocae
de propagandă specifice care
se rosotgolesc ca un bulgăre
pe Facebook. Numai astfel se
explică că absolut nimeni nu
iese în stradă pentru o temă
națională, de suveranitate
economică sau patriotică (spre
exemplu pământul agricol vân-
dut străinilor), ci doar pe direc-
tivele care coincid cu întărirea
statului de forță și de milita-
rizare a societății românești.
Nu se organizează mitinguri
pentru construcția de
autostrăzi, dar se fac pentru
întărirea binomului? Statul de
drept e călcat în picioare de
voința unor structuri milita-
rizate. Poporul român și-a pier-
dut suveranitatea democratică.

E mai mult decât
evidentă coincidența dintre
voința președintelui, ca și co-
mandant suprem, cu lozincile
protestatarilor din stradă. Ab-
solut niciodată nu am văzut
„tineri liberi și frumoși” contraz-
icându-l pe președintele în
funcție, că ar fi el Iohannis sau
Băsescu. România nu este un
stat democratic, abuzurile de
forță din ultimii ani au dovedit-
o, ci e reprezentată în UE de
un regim de dictatură
militarizată, care s-a pus în slu-
jba unor interese
multinaționale și transfrontal-
iere impuse de Bruxelles?
Situația gravă se aseamănă cu
dictaturile militare latino-amer-
icane din anii 1970, care erau
susținute și încurajate de SUA,
tocmai că le servea interesele
și blocau brutal prin sânge
influența puterii rivale din
războiul rece. Lupta împotriva
corupției reale e de fapt pretext
pentru instaurarea dictatului
personal și transnațional. Cine
va salva democrația, drepturile
omului și libertățile României? 

●
Radu Stanca și Maria Cunţan, doi poeți în memoria SibiuluiRadu Stanca și Maria Cunţan, doi poeți în memoria Sibiului

Radu Stanca: 97 de ani de la naştere 
(n. 5 martie 1920, Sebeş – d. 20 decembrie 1962, Cluj)

La Sibiu, pe strada Alexandru Papiu Ilaria, la numărul  9, colţ cu strada Ti-
pografilor din apropierea zidurilor şi bastioanelor de apărare ale fostei Cetăţi Me-
dievale, scrisul de pe o placă de marmură ne vesteşte că în acea casă a locuit, o
bună bucată de vreme, poetul-dramaturg Radu Stanca. Nimeni altul decât un em-
inent slujitor al artei teatrale; regizor de talent; poet şi prozator cu har şi dar; redac-
tor-jurnalist iscusit; estetician şi eminent cadru didactic universitar, dovadă că l-a
slujit, în calitatea sa de asistent universitar, pe profesorul-filosof şi poet Lucian
Blaga. Stimulat de istoricul şi criticul literar Eugen Lovinescu, Radu Stanca îşi va
asuma responsabilitatea de coordonator şi de membru activ al Cenaclului Literar
din Sibiu, în parale cu integrarea sa discretă în cadrul colectivelor artistice ale ac-
tualului Teatru Naţional, instituţie culturală de prestigiu internaţional, cea care cu
cinste şi mândrie îi poartă numele.

Aşadar, Radu Stanca a văzut lumina zilei în Sebeş-Alba, în urmă cu 97
de ani, respectiv la  data de 5 martie 1920, şi se stinge din viaţă la nici 42 de ani
împliniţi. Adică la 20 decembrie 1962, fiind înmormântat în Cimitirul Central al mu-
nicipiului Cluj-Napoca. Câtă vreme a fost regizor şi estetician la teatrul sibian,
Radu Stanca a pus în scenă, după concepţii inedite, originale, îndrăzneţe şi de
bun-gust numeroase spectacole, de mare succes la public şi la critica de spe-
cialitate, montări scenice devenite repere teatrale ale timpului său. A abordat un
repertoriu larg şi divers în exprimare, ca şi în mesajul artistic-regizoral trasmis
publicului spectator, punând în scenă creaţii ale unor clasici ai dramaturgiei
naţionale şi internaţionale, între care: Caragiale, Delavrancea, Moliere, Gogol şi
Cehov.

În memoria sa, în decursul anilor, colectivele artistice ale teatrului naţional
sibian, ca şi ale altor prestigioase instituţii culturale şi de învăţământ, între care
cele ale Universităţii „Lucian Blaga”, Bibliotecii Asociaţiunii Transilvane ASTRA şi
librăriilor „Humanitas-Constantin Noica” şi „Herasmus”, au organizat şi găzduit
numeroase manifestări omagiale. Membrii redacţiilor ziarului Tribuna şi revistelor
Transilvania, Euforum şi Cenaclul de la Păltiniş au publicat ample articole dedicate
celui care a fost sibianul, prin adopţiei, Radu Stanca. De asemenea, un tânăr con-
deier local, Dragoş Varda, a redactat şi tipărit lucrarea intitulată „Radu Stanca.

Sentimentul estetic al fiinţei”. Iar eu, ca un umil slujitor al Societăţii Radiodifuziu-
nii Române, mereu adaug gesturilor omagiale îndrăzneala radioreportajelor şi ale
scrisului meu.

Maria Cunţan, o poetă sibiancă 
pe nedrept dată uitări

Dovadă că nu ştiu de Maria Cunţan (n.7 feb.1862,Sibiu-d.23 nov.1935,
Bucureşti) majoritatea interpreţilor profesionişti ai vestitei roamnţe „Pe sub
fereastră curge-n râu;/Tot lacrimi de-ale mele./Copilele cu flori la brâu/Îşi spală
faţa-n ele/Şi râd cu râsul lor nebun,/Când turmele-şi adapă…”. Cei care-i recită
versurile în cântec. Ba mai mult, puţini sunt şi cei care au aflat că linia melodică
a celui frumos cântec este creaţia tatălui acestei poete sibiene: preotul, profe-
sorul, compozitorul şi muzicologul Dimitrie Cunţan (n.1837, Dobârca-d. 27 ian.
1910, Sălişte). Cu precizarea că apa acelui râu din cântec traversează uliţa mare
a satului Dobârca, din Mărginimea Sibiulu.

În volumul de versuri intitulat „Din caierul vremii”, publicat în anul 1916,
găsim şi două inspirate poeme dedicate lui Mihai Eminescu (1850-1889) şi iubitei
lui, Veronica Micle (1850-1889). Le reproducem în întregime:

Lui Mihai Eminescu: „Ne-ai încălzit cu razele de soare/Care deschid în-
tâiul trandafir,/Poet erou al dragostei în floare,/Al chinurilor ei supus martir./Apos-
tol într-a neamului durere/Tălmăcitor al vremurilor ce vin,/Ce-ai dat avânt, lumină
şi putere/Nu farmecelor cântecului lin./Luceafărul din zări îţi era frate,/Cu el ai dat
pământului ocol,/Din flori de tei în plete scuturate/Tu ai făcut al visului simbol./Din
doină freamăt crunt e vitejie/Şi din satiră fulgere ce frâng,/Azi viaţa noastră ţi se-
nchină ţie/Întreagă, pe când inimile plâng./Cântâm încet şi faţa ne e udă/Ne pică
lacrimile tot mai des,/Căci ai avut o soartă-atât de crudă…/Şi plângem fiindcă nu
te-am înţeles”.

Veronicăi Micle: „Aş vrea la groapa ta să vin/Pe locuri depărtate,/În zile
negre când pustiu/De dor inima-mi bate./Şoptească vântul prin cireşi,/Iar luna să
lumine,/Să fude sub pământ să eşi,/Zâmbind să vii la mine./Lumina visului bălai/A
celei fără moarte,/Din văi de raze să răsai/Şi norii să te poarte./Cu părul lung şi
despletit,/O mitică crăiasă./Să mă-nfioare un dor şi-un gând/Ca o veşnicie:/Ferice
căreia un sfânt/I s-a-nchinat ca ţie.” (Ioan Vulcan-Agniteanul)
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Prinși cu mâța-n sac!Prinși cu mâța-n sac!

Silvia
Jinga

DDupă o victorie zdro-
bitoare în alegerile parla-
mentare din 11 decembrie
2016, Partidul Social Democrat
s-a apucat de treabă. Dacă se
gândește cineva că s-a
frământat cum să refacă infra-
structura jalnică a României
sau cum să asigure manuale
școlare în toamna care vine
sau ce măsuri să ia pentru pro-
movarea capitalului autohton
se înșeală. Însemnează că nu
cunoaște „fiziologia” partidului,
ca să folosim termenul lui
Costache Negruzzi de acum
mai bine o sută cincizeci de
ani. În buna tradiție a stângii
democrate, guvernul, având ca
premier pe Sorin Grindeanu,
dar ca șerif pe Liviu Dragnea,
a copt ceva în taină, ceva care
ne amintește de sintagma
cunoscută dinafară-i vopsit
gardul, înăutru-i leopardul.
Înainte de toate, să observăm
că puterea în aripa stângii este
concentrată în mâinile unei sin-
gure persoane, Liviu Dragnea,
șef de partid, președinte al
Camerei Deputaților și
păpușarul guvernului proaspăt
format. Că guvernul acesta
este la dispoziția șefului
suprem nu încape îndoială. Și
primul simptom al bolii s-a
manifestat în scornirea unei
ordonanțe de urgență pentru
grațierea tuturor celor cu o
pedeapsă mai mică de cinci
ani. Legea nu precizează că s-
ar referi doar la pușcăriași, nu
și la penalii politici pentru că îi
vizează pe toți la grămadă, în
mod deliberat și a fost

produsă, înainte de toate, pen-
tru a-i scăpa de penitenciar pe
politicienii care au comis abuz
în serviciu, îndeosebi
șmangleală de la bugetul țării.

Acest proiect de
grațiere ar exonera în jur de
două mii două sute de politi-
cieni, funcționari publici,
judecători etc. și ne dăm
seama că ar face din ei soldați
loiali ai PSD-ului, ai lui Drag-
nea personal. Dl. Florin Ior-
dache, numit de Dragnea
ministrul justiției este cunoscut
pentru legi de acoperire a
fărădelegilor, așa că n-a fost
pus la prea mare tortură de
conștiință când i s-a cerut să
formuleze un asemenea
proiect. În primul rând este ile-
gal să modifici Codul Penal în
vigoare și ei se ating de arti-
colul 297, pe care îl siluiesc să
sune după bunul lor plac.
Ordonanța de urgență modifică
pedeapsa de la doi la șapte ani
pentru un prejudiciu de 200
000 de lei în pedeapsa de la
șase luni până la trei ani și
plata amenzii. Pentru indivizii
cu un prejudiciu sub 200 000
de lei nu se mai consideră
abuz în serviciu, ceea ce se
traduce prin anularea pedep-
sei. Ca să dea o fațadă
umanistă grațierii legiuitorii
pesediști au justificat urgența
modificării codului penal prin
necesitatea descongestionării
închisorilor din România, pen-
tru care CEDO (Comisia
Europeană pentru Drepturile
Omului) ar amenda țara cu 80
milioane de euro. Președintele
Klaus Johannis a dezmințit
zvonul agitat de pesediști pen-
tru a aduce o motivare în plus
manevrei lor cu bătaie cât se

poate de personală și ne
referim la persoana lui Drag-
nea, în primul rând. Cel mai in-
teresat de a ieși basma curată
este ambițiosul șef al
pesediștilor, care nu se poate
opri din urzeli până nu se vede
instalat la Cotroceni. El are la
activ o condamnare la un an
fără executare și un dosar în
curs la DNA. Nu visează decât
să devină perfect legal,
scăpând de orice tinichea
legată de coadă. Că vor fi
eliberați ceva amărâți din ab-
jectele noastre penitenciare
este foarte bine, dar că vor fi
înălbiți politicienii care au furat
demențial din buzunarul
cetățeanului român, asta în-
trece orice măsură. Cu temei
observa Liviu Avram, un ziarist
de la Adevărul că pe semne a
pătruns în guvern cineva cu un
uriaș potențial infracțional, care
se grăbește să rezolve în pripă
problema.

PSD-ul are o tradiție
consolidată întru fraudă și
abuzuri încă de pe vremea
premierului Adrian Năstase,
care inventase acea penibilă
istorioară cu mătușa Tamara,
ca justificare a averii acumu-
late prin jaf. Tradiția a fost
continuată fără jenă în timpul
fostului prim-ministru Victor
Ponta, iar acum ne confruntăm
cu atacul nerușinat la codul
penal pentru salvarea
corupților, pentru subminarea
statului de drept. Cu o opoziție
ca și inexistentă, i-a rămas
președintelui Johannis sarcina
de a sancționa încercarea
machiavelică a stângii de a
perpetua corupția prin le-
galizarea ei. Să ne gândim la
ce lecție de ticăloșie dă acest

guvern întregului nat în Româ-
nia. Dacă furtul de până la
200.000 de lei ($45.000) este
legalizat și vinovații în loc să
suporte rigorile legii, fiind
exonerați de pedeapsă, se
insertează din nou în partide și
în parlament, ce-i rămâne
omului de rând să facă decât
să iasă în stradă și să-și strige
în gura mare revolta?! Ceea ce
s-a și întâmplat la București,
unde aproximativ șapte mii de
protestatari și în orașele mari
din toată țara au demonstrat
împotriva ordonanței de prote-
jare a hoției ascunsă sub
masca grijii față de deținuți.
Perversitatea clasei politice
românești a întrecut orice
măsură. Mânioși că
președintele Johannis i-a tras
de urechi, politrucii pesediști
agită cu o balcanică ranchiună
ideea suspendării acestuia,
ceea ce a stârnit nedumeriri și
critici în Germania, inclusiv în
cadrul social-democraților
conduși acum de Martin
Schultz. Nemții s-au pronunțat
ferm că guvernarea social-
democrată în România este
problema nu soluția. Dar ca să
se asigure de o protecție de
mai de sus Liviu Dragnea,
președintele PSD și Sorin
Grindeanu, prim-ministrul au
dat o fugă până la Washington
între 17 și 22 ianuarie a.c. să
caște gura la inaugurarea lui
Donald Trump. Facebook-ul
domnului Dragnea face
dovada participării la o recepție
în format restrâns, unde l-a
asigurat pe Donald Trump de
ridicarea la un nivel superior a
colaborării cu SUA. Partici-
parea la asemenea recepții
costă bani grei, cam $250.000

per persoană. Dar are balta
pește. Camera Deputaților,
probabil, va achita cheltuielile
celor doi din bugetul ei, adică
din banii „prostitului” popor. Ce
ignoră Liviu Dragnea este că
Donald Trump vrea să strângă
baierele pungii, fiind pus pe o
politică mai degrabă de auster-
itate față de toți prietenii și
aliații. Așa că va trebui să se
întrebe dacă are țara noastră
parale pentru ridicarea la nivel
superior a colaborării cu Amer-
ica, pentru că de data asta nu
va putea sta cu mâna întinsă.
Domnul Dragnea nutrește gân-
duri mari de mai demult, încer-
când să intre sub pielea
americanilor. Știind că Sevil
Saidehh, turcoaică din Dobro-
gea, are o rudă (unchi al
mamei), care a consiliat în cal-
itate de istoric mai multe
administrații americane în
problemele Orientului Mijlociu,
a propus-o la funcția de prim-
ministru al guvernului, prop-
unere respinsă de președintele
Johannis, care astfel și i-a scu-
lat în cap pe stâlpii democrației
originale. Să sperăm că Jo-
hannis va avea vigoarea
necesară să se opună mișeilor
de la Dunăre.

Grăbindu-se să emită
o ordonanță de urgență
esențialmente în favoarea
hoților, de care România este
plină, Partidul Social Democ-
rat, guvernul și domnul Liviu
Dragnea și-au dat cu firma în
cap, amintindu-ne încă o dată
că ce nașe din pisică șoareci
mănâncă.

●

La strada…La strada…

Aurel
Brumă

MMă uit de mă dor
ochelarii la scena politicalei de
Dâmbovița, cu recenți afluenți
de prin Sibiu și Teleorman, și
extensiile lor grotești pe
canalele de deversare publică
(Ghiță Lămâiță, Tanda și
Manda, etc., etc). Ambele
tabere vocalizează de-aiurea
mișcarea tot mai
amenințătoare a poporenilor,
asumând-o sau flagelând-o
conform propriilor scenarii total
incompatibile protestului tăcut
al străzii (cu inerente dar rare
petarde stinse de bunul simț al
majorității). Marii lefegii,
înmlăștinați în orgolii belicoase
refuză să înțeleagă că sunt tot
mai clar simțiți  ca vârfurile viz-
ibile ale corupției, corupția (cu
toate avatarurile ei) fiind per-
sonajul demonizat de acești
reprezentanți ai celorlalte mil-
ioanelor de cetățeni. Că s-a
spurcat necugetat Iohannis în
mareea umană (în căutarea
nordului ca partid personal),
că, pentru a doua oară, Drag-
nea își dă cu dreptul în 
stângul (după experimentul
regionalizării) suprapunând
șmecherește sub tejgheaua
promisiunilor electorale
ordonanțele guvernamentale

ale propriilor interese juridice
(că de grup nu poate fi vorba,
între pușcăriașii politici, ca și în
parlament, traseiștii aducând la
aceeași vărgătură aparentele
diferențieri ideologice ale lipsei
de ideologii), pas cu pas și
ceas cu ceas mintea românu-
lui se descuie adevărului cu
Măria și Pălăria, actanții politici
ai prezentului nefiind cu mult
deosebiți de antecesori, con-
tinuând de-a lelea un parcurs
bine condus al derivei general-
izate.

Ce vor cei din stradă
(cu excepția personajelor
neieșite încă din campania
electorală)? Prestarea unui
serviciu de interes general,
mereu amânat, al naibii de
simplu: ecologizarea, restau-
rarea corectă, coerentă a
relației alegători-aleși, moti-
varea „la vedere” a stipendiilor
pe care, în creștere, „aleșii” le
primesc de 27 de ani pentru
mecanismele de mers în gol,
în scurt-circuit, pentru textele
de lege mereu revizuibile,
mereu în marginea interesului
național, indigeste pentru
reconstrucția vieții social-eco-
nomice din România,  dedicate
dizolvării economice, prăbușirii
patronatului autohton și neo-
colonizarea unei teritorialități
tot mai expusă pierderii de su-
veranitate dar și pierderii de
șanse pentru generațiile ce

urmează. De ce n-ar intra, ca
prioritate absolută, pe agenda
Guvernului, în dezbaterea ac-
tualului Parlament, o Lege a
Suspendărilor? Este un parla-
mentar în litigiu, în urmărire
juridică? Va fi obligatoriu sus-
pendat din atribuțiile 
curente de parlamentar până 
la definirea situației 
(într-o procedură judiciară
concentrată, fără tergiversări),
având posibilitatea recuperării
pierderilor (de retribuție) la
eventuala absolvire. Legea va
funcționa în toate comparti-
mentele funcționale plătite din
banii publici. Pe de altă parte,
sub efectul ecologizării sociale,
politicienii dovediți hoți, sper-
juri, în disconfort cu Legea tre-
buie să fie supuși Legii
Reconversiei Penale: imposi-
bilitatea de a mai fi aleși, de a
mai ocupa funcții publice. Pen-
tru cei deprofesionalizați, statul
trebuie să le asigure, pe pe-
rioada detenției, însușirea unei
meserii, a unor priceperi care
pot să-i readucă în societate,
inclusiv ca viitori miliardari,
dacă au disponibilități antre-
prenoriale.

De ce am plăti noi,
contribuabilii, cîteva zeci de
miliarde, așa cum a decis
CEDO? Să le plătească cei în
culpă, suma indivizilor care,
timp de 27 de ani s-au dedulcit
la banii publici pe funcții și

demnități săpând tranșee
adânci în bugetul național. Nu
știu dacă pensiile speciale (re-
cuperate, retrase), sporurile pe
funcții (recuperate, retrase),
sporurile adăugate, de la o
legislatură la alta, în diverse
funcții de răspundere publică
pot acoperi suma în discuție,
dar libertățile acestora nu tre-
buie să apese asupra
libertăților celorlalți, votanții.

Sigur că trebuie făcute
de maximă urgență modificări
ale unor Legi care asigură fun-
damentele existenței statului
de drept, se pliază pe nu-
meroasele modificări din viața
socială, morală, culturală. Or
toate acestea sunt domeniile
de muncă pentru parlamentarii
care, în mare parte, nu acced
la aceste demnități pe bază de
priceperi, experiențe ci pe
bază de liste, de contribuții fi-
nanciare condiționate. De ce ar
relaționa aceștia raportul
detenție – politica de
împăduriri – eliberarea
condiționată? De ce ar
relaționa aceștia raportul dintre
sursele de venit pentru buget și
haloimasul din salariile necu-
venite unor funcții de kiki (ca
un simplu exemplu, managerul
public care ia mai mulți bani
decît prefectul unui județ).

Ieșirea în stradă nu
este o paradă a gladiatorilor în
fața „imperatorilor” (aleagă-și

fiecare ce-i convine din ter-
men) ci încă o încercare, surdă
(disperarea este surdă!) de a-i
atenționa decisiv pe toți cei
care, într-un fel sau altul fac
parte sau sunt integrați în
aproapele „aleșilor”,  că li se
mai oferă o șansă: să se
întoarcă cu fața spre țară, spre
oamenii săi, să-și asume cu
devoțiune și respect funcțiile
pentru care sunt plătiți să lu-
creze, de la cel mai umil
funcționar până la președintele
care, în ultimile zile, cu un or-
goliu deloc temperat induce
pierderi uriașe în zona eco-
nomicului, acolo unde datele
dintr-un  buget amânat
aprobării, devin ținte și dimen-
siuni de lucru, de pâine amâ-
nate.

Indiferent din ce
unghiuri, din ce poziții și ce
distribuții ar alege camera-
manii, mă uit cu ochii
împăinjăniți spre stradă
văzând multiplicată lacrima de
pe obrazul Giuliettei Masina
(dacă nu mă înșel). Lacrima!
Lacrima străzii poate deveni un
acid greu de neutralizat!

●
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Cezar Adonis
Mihalache

AAu trântit pe masă
trei variante de amendă,
după care „justițiarii” s-au
țigănit pe care să o aplice!
Păi’, nu avem aici dovada
clară a abuzului de funcție
dublat de un abuz de put-
ere?! Sau viceversa…
Abuzul de a dispune după
bunul plac de puterea
discreționară dată de forța
sancțiunii prin lege, fără
explicații, și abuzul de a
trasa cote de amendă după
nivelul de înfierare, răutate și
frustrare specifice fiecăruia
dintre corifei. Și da, s-au
țigănit, aproape ca într-o
licitație strigată (nepublic) a
maneliștilor. Și nu într-un
cort al staborului pus pe
împărțit dreptatea, că ar fi
ieșit mai dreaptă de acolo!,
ci în forul CNA-ului.

Să ai într-o ședință a
CNA-ului, a priori de
sancționare, adică un abuz
de putere fățiș, trei variante
de amendă, chiar dacă este
în conformitate cu regula-
mentul propriu de
funcționare, arăta o gravă
problemă. Pentru că
reprezintă posibilitatea de a
strecura într-o ecuație ce ar
trebui să dea, în cazuri simi-
lare, același rezultat, factorul
necunoscut de la care
abuzul inițial se poate dez-
volta exponențial. Și care nu
se traduce doar prin polițele
personale ale celor ce decid,
într-un subiectiv reflectat în

antipatii ori partizanat mas-
cat, ci printr-un periculos „ar-
bitraj” în favoarea unor
interese cu mult dincolo de
limitele unui simplu lobby. Și
nu este vorba doar despre
felul în care membrii CNA
aleg cum să sancționeze, ci,
în primul rând, ce să
lovească sub paloșul puterii
lor. Iar lipsa motivării clare,
stricto senso, este prima și
cea mai gravă forța de a

abuza de puterea dată prin
lege în luarea deciziilor de
către forul audio-vizual.

Într-o recentă
ședință a Consiliului s-a de-
cupat poate cel mai evident,
grosolan de clar chiar,
direcția de impunere, și im-
putare!, trasată din afara
forului, pentru sancționarea
cu orice preț, dar nu sub un
anumit preț, a românismului.
Prea desănțat, prea „la liber”
ca promovare (chiar și în
momentele de sărbătoare
națională) pentru gusturile
unui for care nu este deran-
jat de jegul suburban adus
pe sticla unor emisiuni „de
divertisment”, dar care

suferă la vederea „patrio-
tismului exacerbat”.

Într-o emisiune 
de televiziune dedicată
românismului, în care impli-
carea și sinceritatea moder-
atorului și invitațiilor nu pot fi
cuantificate, fiind mult prea
personale, prea agitatul jur-
nalist Rareș Bogdan a vorbit
despre țară.

A făcut-o, dimpreună
cu invitații săi, corect, fără

acele croșee de satiră la
adresa veneticilor pe care
presa scrisă și le poate per-
mite. Și totuși, postul de tele-
viziune a fost amendat
pentru acest exces de zel.
Un „exces” care ar trebui
căutat, de fapt, în modul de
funcționare al forului, care a
venit cu trei variante de
amendă pentru aceeași
faptă, dând astfel liber la ne-
gocieri interne!, dar și cu o
analiză a „evenimentului” la
două luni distanță (6 decem-
brie 2016).

Or, poate chiar aici
trebuie căutat rostul acestei
sancțiuni. Faptul că era
vorba despre românism, nu

într-o zi oarecare, ci în prea-
jma zilei naționale.

Restul sunt doar
vorbe. Inclusiv motivarea
venită dinspre CNA de a
sancționa o emisiune în care
„s-a discutat despre situația
minorității maghiare din
România” (și chiar dacă ar fi
fost așa, nu mai avem voie
să stăm de veghe?). Dar în
emisiunea de atunci nu s-a
vorbit despre etnicii

maghiari. S-a vorbit despre
români, despre unguri, de-
spre manipularea și presiu-
nile făcute de anumiți
venetici pentru a-i determina
pe români să vorbească 
tot mai în șoaptă 
despre tricolorul lor, 
despre însemnătatea 
tuturor reperelor-valoare
care conferă acestui neam
forța sa lăuntrică.

Deloc surprinzător,
însă, felul de impunere a
sancțiunii a fost devoalat
chiar de unul dintre membrii
„staborului CNA”, care 
în argumentația abordării
subiectului, vizat a priori de
sancțiune, solicita modera-

torului „să își tempereze
puțin acest tip de patriotism
exacerbat care este con-
traproductiv”. Ca să vezi!
Dar de când patriotismul are
„forme”, iar un for, oricum lip-
sit de coloană vertebrală, își
poate permite să (ni) le
definească, să (ni) le dicteze
pe cele „potrivite” ori să
sancționeze ceea ce este
„contraproductiv”?!

Și poate că și CNA
are ceva dreptate! Aici nu
este însă vorba de a 
discuta despre comporta-
mentul minorității maghiare,
ci de atitudinea unor români.
Care nu doar că nu au
coloană, dar se dovedesc (și
nu doar „propagandistic”!)
atât de minoritari în puterea
lor înțelegere a unor valori
esențiale pentru o țară.

Oricum, forul s-a au-
todiscreditat de atâtea ori!
Dar, prin decizia de
sancționa patriotismul, iese
definitiv din organigrama
rostului său public. Și ar tre-
bui, nu revizuit în a-și potrivi
„variantele” de amendă,
pentru a nu mai furniza acel
subiectivism atât de apropiat
de anumite interese, sfere
de influență, polițe și
retribuții ce exced cadrului
său de funcționare, ci 
pentru reconstruirea acestei
instituții pentru a servi in-
teresul național.

●

Ordonanțele arată cum faci alb din negru-ndată...Ordonanțele arată cum faci alb din negru-ndată...

George
Petrovai

GGrindenii nu s-au
lăsat până când n-au apro-
bat în regim de urgență
proiectul de lege privind
grațierile și ordonanța
privind modificarea Codului
Penal, așa încât răufăcătorii
cu acte-n regulă de teapa lui
Dragnea să nu mai aibă
bătăi de cap cu Justiția
călcată-n picioare (pe 14
februarie, penalul
președinte al Camerei
Deputaților trebuie să
răspundă la alte întrebări in-
comode ale magistraților),
iar fârtații acestora să fie de
îndată puși în libertate, pen-
tru ca împreună să-și poată
face și mai abitir mendrele
printr-o lustrație anapoda și
sfidătoare.

Și totul (aprobarea și
publicarea în Monitorul Ofi-
cial) s-a făcut în grabă, fără
includere pe ordinea de zi și
târziu în noaptea de 31 ian-
uarie spre 1 februarie, adică
în cel mai desăvârșit mod
tâlhăresc, mod prin care
România este întoarsă cu

27 de ani în urmă, con-
statând cu oroare că se află
la cheremul dictaturii
impusă de majoritatea
parlamentară pesedisto-
aldistă, mai exact la mâna
unui atotputernic grup
infracțional, ce se
prevalează taman de legile

democrației (neconcludenta
câștigare a alegerilor cu cel
mult 17 la sută din totalul
voturilor valabil exprimate)
pentru curățirea unora din-
tre ei de păcatele șutitului și
dezincriminarea tuturor

aleșilor de abuz în serviciu.
Vasăzică, nimic

altceva decât undă verde
întru săvârșirea de noi
strâmbătăți, fie că acestea
se cheamă furtișaguri, fie că
se concretizează în pierderi
din pricina incompetenței.
Dar tot șpilul este ca alesul

să nu depășească pragul de
200 000 lei, situație în care
nu numai că nimeni din
această țară n-are dreptul
să-i ceară socoteală pentru
prejudiciul provocat și, în
chip firesc, să primească un

șut în fund atunci când o
scaldă cu demisia, dar,
până la expirarea mandatu-
lui, el slobod este să perse-
vereze în nelegiuirea
premeditată sau fătată de
prostie! Că, de, într-o
democrație originală pre-
cum cea iliesciano-

dâmbovițeană, legislația
nu-i interzice nimănui să fie
un necalificat și, în același
timp, un descurcăreț
politruc, ci ea este menită
să vegheze cu strășnicie la
generalizarea unei pungășii

moderate. Adică până la
suma de 200 000 lei...

Graba și fereala cu
care au procedat grindenii,
dovedește cu prisosință că
toată această mizerie
politico-morală constituie de
departe marea lor prioritate,
o sarcină trasată de șefii lor
penali mai înainte de
înscăunare, și că prea 
puțin se sinchisesc de pres-
tigiul și suveranitatea țării,
respectiv de prosperitatea și
mulțumirea celor mulți.

Însă totul este ca, în-
cepând chiar de azi 
(1 februarie), protestele să
sporească deopotrivă canti-
tativ și calitativ (organizate
și ferme, dar neagresive).
Da, căci numai așa sunt
șanse reale ca guvernanții
să-și retragă ordonanța,
eventual să-și dea demisia
pentru acest atac banditesc
la  democrație, iar România
să-și poată reveni la nor-
malitatea socio-politică și
moral-juridică.

●


