
Serie Nouă

Anul VIII

Numărul 364

(6836/1401)

20 - 26 iunie 2018

„Nu sunt vinovat că nu 

mai sunt acelaşi.”

- Nichita Stănescu
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Patrimoniul roșu (montan!) al fonduluiPatrimoniul roșu (montan!) al fondului
(politico)-suveran de investiții(politico)-suveran de investiții

Cezar Adonis
Mihalache

AAr fi putut con-
semna și ei în Anul Cente-
narului ceva de o
dimensiune cu adevărat
universală! Ba, fără să-i
coste nimic! Nu trebuiau să
dea nici un leu de la buget
pentru a conserva, repara
ori zidi… Pur și simplu, alții
ar fi translatat patrimoniul în
universalitatea spiritualității.

Alții ar fi făcut țării un
dar de neprețuit, poate sin-
gurul cu o asemenea di-
mensiune în Anul
Centenarului. Includerea
Peisajului cultural Roșia
Montană în Patrimoniul
Mondial. Ar fi fost meritul
UNESCO, iar guvernanții
doar ar fi speculat, ca imag-
ine, marea reușită.

De ce ne-au refuzat
acest lucru? Cât de grave
sunt de fapt „bilanțurile”
dacă guvernanții s-au dedat
la o asemenea acțiune anti-
culturală, anti-patrimonială,
anti-românească: re-
tragerea dosarului Roșia
Montana din procesul de
evaluare?!

Sigur, dacă ne-ar
mai arde de ironii, am spune
că, pesemne, s-au temut de
forma ironică a realității pat-
rimoniale în Anul Cente-
narului. Pentru că, în vreme
ce toate simbolurile și
mesajele culturale ale Marii
Uniri sunt lăsate în ruină, ar
fi fost o treabă ilară ca ves-
tigii istorice, mai vechi cu
două milenii decât cele
rămase de la Marea Unire,
și aflate într-o stare de con-
servare nemăsurat mai
bună, să ajungă în patrimo-
niul UNESCO, în timp ce
monumentelor nu mai vechi
de o clipire de secol să le
numărăm, până la năruirea

și risipirea definitivă în nean-
tul nepăsării, secundele ul-
timelor lor momente de
„contemporaneitate”.

Dar aici nu este
vorba de vreun mesaj ironic.
Ar fi fost cu mult mai puțin
„descarnal” decât realitatea
trădării, vânzării, desființării
voite de acum…

În fapt, totul este
doar o altă înlănțuire de
minciună, de mascarade, de
falsuri, de bufonerii, de jolly-
jocheri tocmiți (ori nu!)…

Pentru că nu proce-
sul cu Gold Corporation a
dus la decizia guvernanților
de a retrage Dosarul Roșia
Montana din evaluarea UN-
ESCO. Nu are nici o
legătură. Ba, canadienii ar
trebui să protesteze și ei
pentru că sunt folosiți ca
perdea în această învăluire
cu dezinformări. Sunt
împinși în față când, în mod
real, despăgubirile pe care
le reclamă nu au nici o
legătură cu includerea zonei
în patrimoniul universal. În
patrimoniul intangibil ca ex-
ploatare, despre asta fiind
vorba, căci nu valoarea
culturală dată de
recunoașterea UNESCO i-a
făcut pe guvernanți să se
dea la această mojicie! Pen-
tru că Gold Corporation nu
reclamă dreptul de a începe
exploatarea, ci primirea
unor despăgubiri pentru tre-
cut. Compensații pentru
investițiile și conservările „in
situ”, pentru salariile achi-
tate ori cheltuielile legate de
mutarea unor colectivități.
Sigur, totul într-un fond și o
dimensiune financiară dis-
cutabile, pentru că, din mo-
mentul în care au lucrat
neacoperiți de actele nece-
sare, mergând sub umbrela
mânjelilor politice la care s-
au dedat, canadienii și-au
asumat și riscul de a pierde

și acel „nimic” (ca valoare
raportată la valoarea zonei)
pe care l-au investit.

Iar retragerea de azi
a dosarului zonei patrimo-
nial-culturale din evaluarea
UNESCO înseamnă un sin-
gur lucru: evitarea intrării
acesteia într-un areal mon-
dial de protejare. Și care ar
fi redus la zero orice posibil-
itate de exploatare în zonă.

În fapt, lucrurile tre-
buie legate și de înființarea
Fondului Național de

Investiții. Pentru că, în clipa
în care în acest „fond” vor fi
incluse toate marile com-
panii naționale și regiile au-
tonome, inclusiv cele de
exploatare minieră, statul,
nu doar că va scăpa de
orice posibile infiltrări ale
unor firme străine, dar va
putea „investi” și exploata
prin fondul „suveran” inclu-
siv în zona Roșia Montana.
Sau, pur și simplu, va putea
păstra totul în patrimoniul
guvernamental-politic al
acestui fond pentru a avea
la îndemână resursele
necesare garantării unor nu
atât de îndepărtate împru-
muturi necesare evitării
intrării țării în faliment.

Pentru că, de fapt,
acesta este scopul fondului
„suveran”. O preluare a
companiilor pentru a le
putea controla atât ca flux al
dividentelor, mai bine spus,
pentru a confisca (sau de-
turna) dividentele acestora
pentru a acoperi rupturile
din păienjenișul bugetar al
salariilor și pensiilor, cu
crăpături tot mai mari, dar și
pentru a avea în rezervă
capitaluri pe care să le
folosească drept garanții în
cazul următoarelor (și tot
mai marilor) împrumuturi…

●

Interesele nimănui? Interesele nimănui? 
Sau ale lor?!Sau ale lor?!

George
Alexander

CChiar nu privim în
urmă, nu-i aşa? Populismul,
demagogia care-ți iau
mințile, discursurile bombas-
tice, promisiunile mincinoase
ale Lichelelor politice au fost
cumva uitate?! Vă mai
amintiți cum dl. Dragnea
ținea în mână programul de
guvernare al PSD, ca pe o
biblie, mințind cu seninătate
milioanele de români,
înşelând prin lozincile ade-
menitoare marea masă de
creduli?! Poate, le-ați uitat…

Vă mai amintiți

linguşirile teribile ale
cameleonului Grindeanu,
fața de înger răstignit, a celui
ce-a fost, veşnic în declin,
Tudose-frapierul, butelia de
aragaz, doamna Dăncilă,
cea care dezvoltă brusc
căldură şi gaze sub pre-
siune, premierul lichefiat,
care este, totuşi, atât de
neinspirat şi atât de Incom-
petent?!…

Vă mai amintiți cât s-
a furat în această țară, câte
Beline s-au şterpelit clandes-
tin, deşi au aparținut statu-
lui?! Vă mai amintiți cum
baronii PSD, PNL, etc., etc.
se târăsc, sărmanii, întru de-
venirea patriei?!… 

Vă mai amintiți cum
cel mai tăcut dintre
pământeni a plonjat şi el pe
la Cotoceni?! De atunci în-
coace, nici nu mai ştim cine
a plantat mai multe idei în
capul lui…  Chiar dacă nu vă
mai amintiți, faptele sunt
clare!… PSD este vechiul
PCR, având aceeaşi
structură mafiotă. Prin mitin-
gul de pe 9 iunie a.c., a
încercat doar să distragă
atenția de la gravele prob-
leme ale țării: corupția,
înapoierea, condamnarea lui
Dragnea!…  PSD, flancat de
„oameni peste care a dat
norocul într-o noapte”,
îmbogățiți, cu avioane pri-

vate sau brațuri de Dunăre
furate, nu are niciun gir
moral pentru a organiza vreo
manifestație pentru statul de
drept, ci mai curând, pentru
statul la coadă sau la
căutarea timpului pierdut!

Marel BLAF a fost
menit, repet, numai pentru a
distrage atenția şi a organiza
vendete politice! Nimic nu
este mai înfiorător decât 
să condamni Oameni
Nevinovați! Şi, după cât se
pare, DNA, SRI şi mulți alții
au fost asmuțiți împotriva
propriului popor, devenind
unelte în mâinile unor Crimi-
nali. Să nu ne dorim altceva
decât să se facă Dreptate!

Să vină Oameni Noi,
Competenți şi Patrioți în
fruntea acestor instituții vitale
ale statului român!

Aşa că, „Goodbye”
celor ce-ați fost! Concepuți
în eprubete, rămâneți nişte
puncte nevralgice în istoria
transcedentală a politicianu-
lui român! Cine vă va mai
iubi în continuare?! Nimeni!
Probabil, vă vor lua capul…

Când sunt prea mulți
nebuni în această țară, pres-
imt că va curge sânge nevi-
novat… Interesele cui le
slujiți, voi cei care protestați
pentru Dragnea sau pentru
Iohannis?! Interesele
nimănui? Sau ale lor?!

Este regretabil că s-a
ajuns la un blocaj
instituțional, dar aceştia sunt
oamenii cu care defilăm!
Niciunul nu este în stare să-
şi ridice capul şi să privească
mai departe decât în farfuria
lui.  Dragnea şi Tăriceanu
vor să scape de condamnări,
sacrificând însăşi Țara!
Domnul Iohannis, care are
un dosar greu, căci multe lu-
cruri necurate s-au întâmplat
în apropierea lui, şi-a pierdut
orice credibilitate.

Să nu ne dorim
altceva decât să se facă

Dreptate!

●
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Cruzimea umană în epoca contemporanăCruzimea umană în epoca contemporană

Ilie
Șandru

AAvând noi, cei din
generaţiile de azi ale
României, marele privilegiu
de a trăi Centenarul Marii
Uniri, unul dintre momentele
memorabile din istoria nea-
mului nostru, ar trebui să ne
aduce mereu aminte de cu-
vintele rostite, în urmă cu o
sută de ani, de marele pa-
triot Valeriu Branişte: „Nu
este al doilea popor în
bătrâna Europă a cărui isto-
rie să se constituie din
atâtea minuni. Astăzi se
înfăptuieşte cea mai mare
din toate aceste minuni:
Unirea politică a tuturor
românilor”.

Era măreaţa zi de 1
Decmebrie 1918, la Alba
Iulia. Era ora astrală a
românilor! Neamul româ-
nesc îşi făurea viitorul! Iar
acesta nu putea fi altul
decât cel al unităţii
naţionale, într-o Românie a
tuturor românilor. Această
dorinţă a străbătut istoria
noastră, generaţii întregi au
crezut în ea şi au murit cu
credinţa că ea se va înfătui.
Iar în cele din urmă s-a
înfăptuit, prin jertfa de
sânge pe care românii au
făcut-o în marile bătălii de la
Jiu şi Olt, de la Argeş şi
Neajlov, de la Siret şi
Mărăşti, de la Oituz şi
Mărăşeşti, în care s-au în-
scris fapte de eroism fără
seamăn în timpul Războiului
de Întregire a Neamului.

Pentru înfătuirea
acestui „vis neîmplinit” de
jalea căruia ,,ne-au răposat
şi moşii, şi
părinţii…,”(Goga), spre cin-
stea lor, au fost implicaţi şi
românii harghiteni. Unii din-
tre ei au participat direct,
alături de Armata română,
în luptele pentru eliberarea
Ardealului, încă din primele
zile ale intrării României în
război. Între ei căpitanul Oc-
tavian C. Tăslăuanu, fiul
preotului Ioan Tăslăuanu
din Bilbor. Mobilizat în ar-
mata austro-ungară, încă
din 1914, ca ofiţer, a partici-
pat pe frontul din Galiţia, îm-
potriva ruşilor, unde românii
ardeleni au fost trimişi cu
miile în primele linii „sub
steagu-mpăratului, la
pierderea capului”. Au fost
atât de mulţi încât se părea
că „Ardealul întreg s-a
mutat în Galiţia”. Au rămas
să putrezească acolo,
răpuşi de tifos, de foame şi
de ger, dar şi de gloanţele
ruşilor.

După trei luni, Octa-
vian C. Tăslăuanu a reuşit
să dezerteze, să treacă
munţii în România şi să se
încadreze voluntar în Ar-
mata română, ajungând să

conducă biroul de informaţii
al Corpului IV Armată
Oneşti, sub comanda gen-
eralului-erou Eremia Grig-
orescu. Astfel a fost martor
al marilor bătălii purtate de
Armata română în vara anu-
lui 1917 la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz. Au fost
momentele de mare
cumpănă pentru soarta Ţării
şi a poporului român.

„Această armată era sin-
gura noastră nădejde, căci
în ruşi de la început n-
aveam nicio încredere,
Ruşii se puteau retage pe
Prut, pe Nistru, chiar şi mai
departe, dar noi unde era să
ne ducem dacă perdeam
Moldova? Conştiinţa că
treimea de ţară ce ne-a mai
rămas trebuie apărată până
la ultima picătură de sânge
trăia vie de la comandanţii
superiori până la cel din
urmă soldat. Sunt cele mai
cumplite zile din istoria
noastră modernă. Trebuie
să murim sau să învingem”!,
scria Tăslăuanu.

Un alt participant di-
rect la Războiul de Întregire
a Neamului a fost  pro-
topopul greco-catolic Elie
Câmpeanu. După ab-
solvirea Seminarului de la
Blaj, a fost trimis de mitro-
politul Ioan Vancea la Subc-
etate-Mureş, ca învăţător şi
preot. La puţin timp a fost
numit viceprotopop şi apoi
protopop al Districtului
Giurgeului. În această cali-
tate, Elie Câmpeanu a mili-
tat neobosit pentru
drepturile românilor din Se-
cuime şi pentru păstrarea
fiinţei lor naţionale. A fost
unul dintre protopopii care
s-au ridicat hotărât îm-
potriva subordonării bisericii
greco-catolice din Transilva-
nia Mitropoliei greco-cato-
lice maghiare de la
Hajdudorg (Ungaria), mijloc

perfid de deznaţionalizare a
românilor, în primul rând a
celor din Secuime.

La Gheorgheni l-au
prins evenimentele din 15
august 1916, când România
a declarat război Austro-Un-
gariei. Nu a stat mult pe
gânduri, şi-a luat toţi cei
patru fii şi au trecut munţii,
în Moldova, unde s-a 
pus la dispoziţia Armatei

române.Generalul Gheo-
rghe Mărdărescu l-a numit
conferenţiar al Armatei de
Nord, iar în 1917, adminis-
trator al Spitalelor militare
din Piatra Neamţ şi de la
Mănăstirea Bistriţa.

S-a reîntors în Ghe-
orgheni în 1918, odată cu
Armata română, fiind împut-
ernicit de generalul Traian
Moşoiu, comandantul Cor-
pului IV Armată, să in-
staleze administraţia
românească în Districtul
Giurgeului. În 1919 a fost
numit „paroh în Târgu
Mureş şi protopop al Distric-
tului Murăşului, vicariatul
secuimii”. Pentru merite de-
osebite şi contribuţia sa la
înfăptuirea marelui vis al
unităţii naţionale, regele
Ferdinand i-a acordat Or-
dinul ,,Crucea Regina
Maria” clasa a II-a şi Ordinul
„Ferdinand I” în grad de
Cavaler. Toate aceste
merite şi calităţi morale ale
lui Elie Câmpeanu nu s-au
ivit desigur din senin. Ele
erau moştenite de la cei
care i-au dat viaţă: bunicul
său, Ioan Câmpeanu, exe-
cutat de unguri în 1849, şi
tatăl său, lănicer – deşi
avea doar 18 ani! – în
Legiunea a XII-a a lui Avram
Iancu, condusă de Constan-
tin Romanu-Vivu.

Chiar dacă nu a avut
vreo tangenţă cu activitatea
militară, nu pot să nu-l am-
intesc şi pe mitropolitul

greco-catolic Alexandru
Nicolescu, fiul cel mai ilustru
al Tulgheşului, născut în
1882, profesor la Seminarul
din Blaj, membru marcant al
ASTREI. După Marea
Unire, Consiliul Dirigent al
Transilvaniei l-a numit
„procurator” pe lângă Vati-
can. În 1922 Alexandru
Nicolescu a fost ales epis-
cop al Lugojului, iar  după

moartea mitroplitului Vasile
Suciu a ajuns mitropolit al
Blajului, funcţie pe care a
deţinut-o până la moartea
sa din 1941.

Nu poate fi uitat nici
Dumitru Gafton, cel care în
1906 a deschis prima
şcoală românească în co-
muna Gălăuţaş. Ajuns dep-
utat de Mureş, Gafton nu a
uitat de locurile în care şi-a
petrecut anii tinereţii,
depunând o susţinută activ-
itate pentru sprijinirea
localităţilor româneşti de pe
Mureşul Superior. Astfel a
reuşit să împroprietărească
comunele Corbu, Sărmaş şi
Gălăuţaş cu importante
suprafeţe de păduri şi
păşuni montane. Prin
contribuţia sa directă
Gălăuţaşul a primit peste
3000 de iugăre de pădure în
Munţii Giuregului.

Nu l-am uitat desigur
pe cel care va deveni întâiul
Patriarh al Bisericii Orto-
doxe Române şi al
României, Elie Miron
Cristea. Însă nu voi scrie
nimic despre el. Actvitatea
sa, pusă în slujba României,
a poporului român şi a Bis-
ericii sale străbune este
cunoscută. Am scris o
monografie de câteva sute
de pagini, apărută în două
ediţii(1998 şi 2008), după ce
aproape 70 de ani nu s-a
mai scris aproape nimic de-
spre el. Voi scrie, în schimb,
ceva despre nepotul său,

arhiereul Dumitru(Emilian)
Antal „cel mai înfocat propa-
gandist al Unirii de pe Valea
de Sus a Mureşului”

Dumitru (Emilian)
Antal a fost unul dintre cei
12 copii ai familiei Dumitru
şi Ileana (sora Patriarhului)
Antal. A făcut o carieră
preoţească strălucită,
ajungând vicar patriarhal şi
locţiitor de mitropolit al
Sucevei şi Bucovinei. Eveni-
mentele din toamna anului
1918, când Armata română
a trecut pentru a două oară
Carpaţii în Ardeal, l-au aflat
la Budapesta, ca student şi
preşedinte al Societăţii
studenţeşti, „Petru Maior”,
ca şi unchiul său, Elie
Cristea. A părăsit însă capi-
tala Ungariei, s-a întors pe
meleagurile natale şi s-a
pus la dispoziţia Consiliului
Naţional Român din comi-
tatul Mureş-Turda.
Împreună cu av. Augustin
Cheţan şi protopopul Vasile
Duma a colindat toate
localităţile din nordul
oraşului Reghin, luând parte
la organizarea sfaturilor şi
gărzilor naţionale. „După ce
mi-am  îndeplinit misiunea
la Reghin, în jurul datei de
20 noiembrie am ajuns  la
Topliţa, comuna mea natală,
având de acum o bogată
experienţă în munca de or-
ganizare a sfaturilor şi
gărzilor naţionale”. 

La Topliţa adunarea
de constituire a sfatului şi a
gărzii naţionale s-a ţinut într-
o zi de târg, pentru a partic-
ipa cât mai mulţi locuitori.
Apoi topliţenii s-au pregătit
pentru primirea Armatei
române. Aceasta „a intrat în
Topliţa sub conducerea gen-
eralului Traian Moşoiu,
însoţit de coloneii Gherescu
şi Fotin, venind să ia în
primire ceea ce noi am
dezrobit şi unit. Aici oastea
română a fost primită cu bu-
curie  de  nedescris şi cu
lacrimi de fericire, iar tiner-
imea de acolo a organizat o
petrecere în cistea fraţilor
iubiţi şi trei zile au petrecut
şi au jucat”. Între organiza-
tori s-au numărat Dumitru
(Emilian) Antal şi dr. Tit Liviu
Tilea, cei care vor pleca
apoi la Alba Iulia, ca
delegaţi la Marea Adunare
Naţională. Ei sunt singurii
topliţei, alături de Elie Miron
Cristea, pe atunci episcop al
Caransebeşului, care au
semnat actul Marii Uniri din
1 Decembrie 1918.

●
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Relațiile comerciale româno-germane: recunoașterea datoriei istorice!Relațiile comerciale româno-germane: recunoașterea datoriei istorice!

Radu
Golban

DDezbaterea pe tema
relațiilor româno-germane de
după 1935 rebuie să continue!
După ce am prezentat princi-
palele dovezi care justifică
existența soldului de clearing,
apoi am vorbit despre demer-
surile întreprinse pentru a re-
sponsabiliza factorii de decizie
români, în vederea luării unei
poziții oficiale în această temă,
în acest articol ne propunem
să punctăm, deopotrivă, pro-
gresele și obstacolele aferente
recuperării creanței.

1. Sistemul de clearing
și soldurile sale

Începând cu anul
1930, la nivelul relațiilor cu
străinătatea, a fost implemen-
tat un sistem de decontare
între state (prin intermediul
băncilor centrale) bazat pe
compensarea reciprocă a
creanțelor și datoriilor, respec-
tiv, echilibrarea schimburilor
comerciale. Sistemul de com-
pensare (de tip barter) era
monitorizat prin casa de
compensație de la Berlin. În
anul 1935, intră în vigoare
acordul pentru reglementarea
plăților între imperiul german și
Regatul României având ca
obiect plățile aferente impor-
turilor de mărfuri germane în
România și importurilor de
mărfuri românești în germania.
la doar patru ani de la
semnarea acordului, se
constată că germania nu mai
era în stare să-și onoreze an-
gajamentele față de România
și față de alte state membre
ale uniunii de clearing.

Deși la început au exi-
stat limitări privind tranzacțiile,
germania a continuat să im-
porte din Romania mai mult
decât exporta. În anul 1942,
acordul de clearing nu mai
avea nicio limită convențională
de sumă. Prin urmare, Banca
națională a fost constrânsă să
emită monedă pentru 
a plăti exportatorii români.
Discrepanța mare dintre fluxu-
rile de mărfuri din România
spre germania și cele de sens
invers s-a concretizat într-o
creanță nevalorificată a BnR la
casa de compensație
germană. Din punct de vedere
economic, se poate admite că
a fost un credit forțat de 
mărfuri acordat de economia
românească economiei ger-
mane. Pentru a diminua soldul
de disponibil al României afer-
ent clearing-ului cu germania,
casa de compensație a utilizat
diverse instrumente de in-
ginerie financiară precum:

a) instituirea obligației
de a suporta cheltuielile afer-
ente staționării trupelor ger-
mane pe teritoriul României;

b) constrângerea
realizării unor achiziții de pro-
duse germane la suprapreț,
fără a ține cont de necesitățile
de moment ale României;

c) obligarea României
de a efectua plăți din disponi-
bilul de la Berlin pentru
comenzi în avans;

d) efectuarea de livrări
de armament din germania

către România, plătite prin
„credite” ale guvernului ger-
man acordate industriei ger-
mane; aceste credite sunt
discutabile, deoarece soldul
României de la casa de
compensație de la Berlin este
atât în evidența germană, cât
și în cea internațională, unul
net, adică după scăderea
acelor garanții de export ale
germaniei numite „credite”.

Dovezi privind practi-
cile germaniei de diminuare a
soldului se regăsesc în
rapoartele Băncii Regle-
mentelor internaționale din anii
1942 și 1943. chiar și în
condițiile preocupărilor pentru
reducerea soldului României,
la data de 7 septembrie 1944,
datoria Germaniei față de
România ajunsese la 1,126
miliarde Reichsmark (conform
dovezilor redate în primul arti-
col al seriei privind relațiile
comerciale româno-germane).

2. Antecedente privind
recuperarea soldurilor aferente
clearing-ului româno-german

România, la inițiativa
generalului Ion Antonescu, a
inițiat demersuri pentru amelio-
rarea soldului aferent
tranzacțiilor comerciale cu ger-
mania. oferta germaniei a fost
aceea de a reechilibra situația
prin exportul de aur către
România. Datorită neîncrederii
în clearing-ul la care s-a anga-
jat, România ar fi acceptat
oferta germaniei. Operațiunea
nu s-a finalizat datorită
intervenției Băncii Regle-
mentelor internaționale, care a
insistat pe respectarea
condițiilor de clearing.

În 1974, Nicolae
Ceaușescu a inițiat în estul eu-
ropei un grup de lucru care să
se ocupe de problema
despăgubirilor de război și să
deschidă negocieri cu germa-
nia. Negocierile de la Berlin au
fost purtate de ministrul de ex-
terne la acea vreme (George
Macovescu). La acea dată,
România a enunțat explicit
diferența dintre despăgubiri de
război și creditul forțat rezultat
din clearing. Diferențierea a
fost necesară cu atât mai mult
cu cât Germania a dovedit că
nu a respectat intenționat an-
gajamentele comerciale,
dovadă în acest sens stând
consemnările consiliul de
administrație al Băncii centrale
a germaniei: „am reușit prin
clearing să creăm sisteme în
care noi să dictăm prețul de
import și prețul de export al
produselor noastre… datorită
forței militare pe care o avem”.

3. Practica Elveției
privind recuperarea soldului
aferent acordului de clearing

Din uniunea de clear-
ing au făcut parte și alte țări.
Una din ele a fost elveția,
căreia germania i-a achitat mai
bine de jumătate din datorie.

După război, elveția a
urmărit să legalizeze averea
cetățenilor germani blocată din
cauza sancțiunilor împotriva
Reichului. Deblocarea banilor
cetățenilor germani a avut loc
în mai multe etape. mai întâi,
băncile elvețiene s-au obligat
să impoziteze la sursă acești
bani și să transfere 50% din

încasări fiscului german. În
schimbul acestui favor, Ger-
mania trebuia să accepte să
plătească o parte din
despăgubirile de război da-
torate elveției. Ulterior, pentru
deblocarea altor sume bănești
aparținând cetățenilor germani,
Elveția a reușit să mai recu-
pereze o parte din datorie.

Elveția poate fi consid-
erat un exemplu relevant,
deoarece conlucrarea Băncii
naționale cu celelalte autorități
publice (legislativă, fiscală, de
afaceri externe), toate având
același interes, a făcut posibilă
recuperarea datoriilor externe.
exemplul este cu atât mai edi-
ficator cu cât, pentru a facilita
recuperarea datoriilor, Banca
națională a elveției a analizat
toate tranzacțiile elveției cu
germania din perioada celui
deal Doilea Război mondial.
Într-o analiză consemnată în
anul 2000, aparținând Băncii
naționale a elveției, se
consemnează că, subsidiar
tranzacțiilor germano-
elvețiene, au fost tranzacțiile
germano-române.

4. Poziția BNR și a
altor autorități naționale:
„lipsesc dovezile!”

Lipsa de reacție la
dezbaterile publice inițiate în
anul 2010 m-au determinat să
mă adresez oficial în vederea
elucidării modului de stingere a
creanței comerciale a
României aferentă acordului
de clearing. Primul răspuns a
fost al Băncii naționale a
României care, prin adresa
XVIII/3600, a transmis că nu a
identificat documente care să
ateste existența unei eventuale
creanțe a BnR față de casa
germană de compensație.
Răspunsul a fost surprinzător,
fiindu-mi ignorată disponibili-
tatea de a oferi dovezi pentru
recunoașterea datoriei. Și
aceasta cu atât mai mult cu cât
„sentința” BnR contravenea
rezultatelor analizelor Băncii
naționale a elveției.

Pentru a surmonta
situația creată de BnR, am
înaintat o adresă către guver-
natorul BnR în care mi-am ex-
primat surprinderea că
analizele și studiile Băncii
naționale a României nu re-
cunosc datoria germaniei din
perioada 1936-1944. cu
această ocazie, am solicitat
prezentarea documentelor stu-
diate de BnR pe baza cărora s-
a pronunțat că nu dispune de
informații referitoare la prob-
lema semnalată. Totodată, m-
am oferit să pun la dispoziție
rezultatele propriilor cercetări
efectuate la arhivele Băncii Re-
glementelor internaționale
(Basel), la Registrul Federal
(Berlin), la arhivele nZZ
(Zurich), precum și o serie de
lucrări de specialitate care
confirmă existența soldului.
Petiția transmisă președintelui
României a fost redirecționată
ministerului afacerilor externe.
Fără să adopte o poziție pro-
prie, mae anexează în
corespondență adresa primită
de la BnR prin care se reia
aceeași motivare (inexistența
dovezilor). Pentru a răspunde
solicitării de lămurire a situației

soldului, ministerul Finanțelor
Publice solicită sprijinul BnR și
mae. Prin urmare, și răspunsul
său s-a rezumat la a reitera ar-
gumentul Băncii naționale .

Demersurile pe linia
colaborării cu autoritatea
legislativă s-au finalizat cu
respingerea propunerii de
înființare a unei comisii care să
analizeze datoria istorică a
germaniei față de România
(detaliile sunt redate în articolul
anterior). Diferit de cazul
elveției (relatat anterior) în care
conlucrarea autorităților statu-
lui a făcut posibilă repararea
unor greșeli ale trecutului, în
România maniera de rezolvare
a unor probleme de interes
național șochează prin superfi-
cialitate și dezinteres.

5. Repoziționarea
BNR față de datoria Germaniei

La doi ani de la de-
scoperirea datoriei aferente
relațiilor de clearing, BnR
anunță înființarea unei comisii
care se va ocupa de această
problemă. Fără a colabora cu
instituții internaționale în a
căror arhive se pot găsi dovezi
și fără a consulta dovezile
prezente deja în mass-media,
rezultatele comisiei sunt sinte-
tizate și publicate sub
semnătura șefului serviciului
de arhivă din BnR și a prof.
univ. dr. V. Axenciuc.

Ambii autori confirmă
existența creanței asupra ger-
maniei la casa de compensație
de aproximativ 1 miliard de
mărci germane la sfârșitul anu-
lui 1944. Totodată, se
recunoaște că, la nivelul anului
1947, exista o datorie a ger-
maniei față de România de
14.261.908.79 lei. Pentru a
elimina orice tentativă de dez-
batere ulterioară, s-a precizat
că această ultimă datorie
consemnată în documente a
fost considerată de autoritățile
acelor timpuri ca fiind o
„creanță nesigură asupra
străinătății“, fapt pentru care nu
mai apare astăzi în evidențe.
Autorii au mai relatat că ar fi
existat credite în valoare de
43.701.711,677 lei din partea
germaniei, care ar fi compen-
sat în mare parte soldul activ al
României de la casa de
compensație, până la aproxi-
mativ 25 la sută din datoria
inițială. Admițând această
nouă situație, datoria inițială
(19 miliarde euro) s-ar reduce
la aproximativ cinci miliarde
euro. Însă, în noua inter-
pretare, reprezentanții BnR nu
au oferit detalii cu privire la
statutul creditelor acordate de
germania României, care,
după explicația autorilor, ar fi
redus o parte din disponibilul
de la casa de compensație.

Această nouă poziție
adoptată de BnR nu converge
cu răspunsul guvernului Fed-
eral la interpelarea din Bun-
destag din 2010 (care viza
data ratificării tratatului din
1939) și nici cu scriptele Băncii
internaționale a Reglementelor
(care consemnează un sold
net).

6. Argumente juridice
ce contravin noii încadrări a
datoriei istorice.

Argumentarea forțată

a celor doi autori, prin care s-a
transmis poziția BnR, nu poate
fi confirmată nici de Tratatul
Datoriilor externe ale ger-
maniei din 1953 (T.D.e.), care,
în articolul 5, lămurește statu-
tul debitelor la casa de
compensație după armistițiul
de la 8 mai 1945; acestea erau
o categorie de obligații materi-
ale aparte ale germaniei, pe
lângă:

a) reluarea plății da-
toriilor din Primul Război mon-
dial;

b) despăgubirile de
război din cel de al Doilea
Război mondial;

c) compensarea
biletelor de trezorerie germane
(banii de ocupație pentru
finanțarea și aprovizionarea
trupelor germane).

O altă consemnare a
comisiei înființate de BnR este
că „din cauza alianței cu ger-
mania hitleristă, creanțele
României ar avea o altă soartă
decât creanțele altor state, de
pildă ale elveției”. analiza
Tratatului Datoriilor externe ale
germaniei (TDe) din 1953 nu
confirmă această supoziție.
Problema germană a datoriilor
externe și a reparațiilor față de
statele blocului estic, care au
fost aliatele germaniei în al
Doilea Război mondial, este
reglementată la art. 5, alineatul
4 (Helmut Rumpf, Die
deutsche Frage und die Repa-
ration, Zeitschrift für ausländis-
ches öffentliches Recht und
Völkerrecht, nr. 33,1973, prop.
351). Detaliile juridice privind
această problemă au fost re-
date într-un articol publicat în
magazinul istoric (7/2012).

7. În loc de concluzii
Marele progres al de-

mersului inițiat în anul 2010 s-
a concretizat în:

a) recunoașterea – de
către BnR – a soldului datoriei
istorice;

b) încadrarea juridică
a datoriei istorice (care nu s-a
stins prin tratatele/convențiile
internaționale încheiate după
1944); aceasta, deoarece arti-
colul 28 din Tratat prevede că
România renunță la toate
pretențiile față de germania „cu
excepția celor care rezultă din
contracte și alte obligații ante-
rioare datei de 1 septembrie
1939, precum și din drepturi
dobândite înainte de aceeași
dată”; totodată, Tratatul Datori-
ilor externe ale germaniei din
1953 relevă că România nu
poate avea un tratament diferit
datorită alianței cu germania
hitleristă;

c) lămurirea statutului
germaniei la nivelul anului
1944, moment în care s-a
decis lichidarea casei de
compensație (germania fiind
considerată un stat incapabil
de plată în 1944, dar nu și în
prezent);

Încă păstrez convin-
gerea că – mai devreme sau
mai târziu – se va iniția un de-
mers legal pentru recuperarea
soldului și că abordarea directă
la nivel diplomatic rămâne
preferabilă recuperării pe cale
privată.

●



Ghimpele Națiunii

Hoața (generală!) de emoții colective…Hoața (generală!) de emoții colective…

Cezar Adonis
Mihalache

PPăi’, să mai facă un
miting! Să dovedească fap-
tul că ea are dreptate, nu să
impună virtual (!) o minciună
(de partid), să ne demon-
streze cum că milioane de
oameni se înșală. Altfel, nu
merge, că noi nu putem fi
parte a minciunii, a falsului,
a pupincurismului de care
se bucură Gabi Firea la
nivel de partid și primărie…

Să vorbească dară
la partid! Să-i mai aducă o
dată pe amărâții aia care nu
prea știau ei de ce au venit
la București, ba, unii dintre
ei mai și credeau că trebuie
să răstoarne guvernul (!),
ferice pentru Livache, Ol-
gache și alți socialo-dan-
dana că „manifestanții” au
aflat la timp că puterea e
chiar a ălora care i-au adus
aici (sigur, a nu se confunda
cu lozinca „Puterea e a lor,
a celor mulți”, că nu e!),
așadar, să mai strângă de
un miting, să facă un melanj
între „laterniștii” imitatori și
mitingiștii de aniversări, ăia
de la Ponta, să-i bage pe
toți pe Arena Națională. Și
să o aclame acolo pe
duduia Găbița până nu or
mai putea.

Sigur, „cusher” ar fi,
nu pentru haita roșie dim-

prejurul compasului cu stea
în frunte, dimprejurul acelei
gume de om,
supramestecată și scuipată
de vremuri, azvârlită acum
peste noi și  pe post de
bomboană pe ceea ce  unii
vor să ne-o servească drept
coliva democrației, ci față de
noi, să refacă evenimentul
pe arenă. Fără mitingiștii din
teritoriu! Doar noi!

Ai curaj, Găbiță? Te

bagi, Livache? Că noi mai
mergem o dată pe Arena
Națională, chiar de vă
apucați să tăiați bilete la in-
trare, noi tot venim! Dar voi?
Mai aveți cu ce?

Mai are Găbi Fi(i)rea
curajul să urce pe podiumul
ăla? Că tupeu, știm că are!
Dar curaj o mai avea aceea

care se încăpățânează să
rămână doar „fătuca” (cam
pârguită, e drept!) de
prompter pentru alții?

Atunci să vedem
cine va fi huiduit! Să reve-
dem, mai bine zis!

Atâta nesimțire,
tupeu și aroganță… Și un
furt intelectual de parcă nu
le ajung coțcăriile pe spatele
nostru. Acum și un mizerabil
furt intelectual, o asumare

nemeritată a muncii altuia.
(Mai bine furai și tu, ca tot
pesedistul, un doctorat, măi
Gabiță, nu bucuria noastră,
nu momentul Simonei!).

Pesemne, primărița
nici nu a realizat țopismul
crăcănat la care s-a dedat
pe podiumul Arenei
Naționale! Iar dacă s-ar fi

limitat doar la o însoți pe
campioană până la podium,
fiind gazda evenimentului,
supărarea țoapei pe toți cei
ce au huiduit-o (între noi
spus, merita și câteva
brichete pentru colecția
personală, ediția 2018 „Cap
de bour pesedist”!) era
îndreptățită.

Dar să urce pe
podium?! Să spurce locul
sfânt al campioanei?

Acolo era locul în
care doar campioana tre-
buia să fie. Și numai Si-
mona putea să-i invite pe
ceilalți lângă ea. Pe toți cei
deveniți, la evenimentul ei,
doar niște băgători în
seamă.

E drept că, oricum,
doar Simona a strălucit,

gloaba primăriei arătând
chiar a crupieră rătăcită!

De fapt, problema lui
Gabi Firea este că nu știe
să fie gazdă. Și nu pricepe
în ruptul „colecției” că de pe
fotoliul primăriei trebuie să
se comporte doar ca o
gazdă. Atât! Pentru că
orașul ăsta nu e al ei. Ea nu
este proprietară printr-un
titlu semnat de la partid! Nu
este o „moșieră”, nici a
Primăriei, nici a Arenei
Naționale, nici a orașului,
nici a emoțiilor noastre și
timpului nostru! Căci nu a
primit Primăria pe buletinul
de vot!

În plus, acolo, pe
Arena Națională, Simona a
venit pentru a ne aduce un
pic din marea arenă pe care
a jucat. Or, Fi(i)rea a intrat
ca o țoapă de mingi de
teren, una beteagă, în are-
alul unei campioane. Și nici
dacă făcea asta chiar la
Roland Garros și nu ar fi
fost un gest atât de mizer-
abil.

Rușine Fi(i)rea!
Vivat Simona!

●

Țara arde (inflație, scumpiri, șomaj, tâlhării) Țara arde (inflație, scumpiri, șomaj, tâlhării) 
și baba se piaptănă…și baba se piaptănă…

George
Petrovai

NNu știu cum este 
la alții, dar politica
dâmbovițeană ține cu tot di-
nadinsul să aducă la disper-
are grosul românilor prin
detestabila îndârjire cu care
arată zi de zi și ceas de
ceas că politicul este forma
concentrată a economicului
(a se citi „a tot ce mișcă-n
țara asta”) și că, din acest
motiv, leninismul este
mereu actual în mințile pe
vecie încătușate de
bolșevism. 

Da, căci sub coaja
unei democrații găunoase
(„Facem pentru că putem”,
spunea palavragiul Codrin
Ștefănescu), o atare
atotputernică aflare în
treabă are șansa
constituțională să-și facă
făcutele prin adaptarea
golănească a mijloacelor
politrucianiste (impostură și
necinste cu carul, vrednicie
cu paharul) la condițiile
prezentului, astfel ca –
printr-o nerușinat-neobosită
campanie în flagrantă
contradicție cu promisiunile
și înfăptuirile – să transmită

naivilor un dram de relativă
încredere în cârmuitori și tot
mai mult să-i alarmeze pe
oamenii cu scaun la cap.

Iată de ce, prin „poli-
tizarea-n toate cele” eu
înțeleg acea cutumă din
România postdecembristă
din care, copios și neîntre-

rupt, se alimentează 
dezastrul nostru național:
schimbarea macazului
politic după alege-
rile generale sau
reașezările/regrupările con-
juncturale, respectiv cele
moșite de traseismul în
floare, nu se limitează la
fireștile înlocuiri de miniștri,
secretari de stat, prefecți și
directori de direcții județene,

ci – în Educație, de exemplu
– merge până la nivel de
școală generală și grădiniță,
fapt care cu necesitate in-
duce instabilitatea
instituțională, generează
neîncredere în rândul
profesioniștilor și dă apă la
moară necalificaților cu

veleități politrucianiste!
De pildă, cu sprijinul

unei Curți Constituționale
politizată până în fundul
rărunchilor, actuala coaliție
pesedisto-aldistă nu numai
că nu-și ia labele murdare
de pe Justiție (cică pentru a
preveni abuzurile și
nedreptățile procurărești, în
realitate pentru a-i scăpa de
rigorile legii pe penalii cu

ștaif), dar, prin punerea
procurorilor în subordinea
ministrului de resort, ea 
va strânge de gât
independența acestora și
într-un atare mod necușer
va înregistra în respectivul
compartiment o  preanocivă
și urât mirositoare victorie

politică.
Și cum victoria tre-

buia savurată tovărășește,
se impunea un megamiting
la București, cu pesediști și
aldiști afluiți din toate
județele, chipurile pentru
susținerea Guvernului
Dăncilă. Potrivit organizato-
rilor, numărul acestor
urmași ai mitingiștilor
ceaușiști și iliescieni va fi

colo către 300.000. Mă rog,
țara arde din pricini
arhiștiute (inflație, scumpiri,
șomaj, tâlhării) și baba se
piaptănă…

Păi, nenicilor, când
guvernul este performant și
cetățenii mulțumiți, ce
nevoie este de-o atare
mascaradă din partea
voastră, știut fiind faptul că
pretutindeni în lume mitin-
gurile și demonstrațiile de
protest aparțin opoziției și
societății civile?! Nu și la noi
(Vorba ceea: ca la noi la
nimenea!), unde nu se
putea ca faimoasa ispravă
cu dărâmarea propriului gu-
vern prin moțiune de
cenzură să rămână
singulară.

●


