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Reforma „asistată”...Reforma „asistată”...

Cezar 
A. Mihalache

PPrin desemnarea lui
Mihai Răzvan Ungureanu în
funcţia de premier, Traian
Băsescu a împins reforma
statului într-o nouă fază. Din
locul în care s-a împotmolit
după eşecul legii Sănătăţii,
şi unde reforma statului
părea a fi fost parţial
compromisă de lipsa tot mai
evidentă a apetitului de
vasalitate a fostului premier
Emil Boc (un personaj ajuns
la limita de utilitate pentru in-
teresele lui Traian Băsescu),
președintele a transferat „re-
forma” în zona de disponibil-
itate executivă a noului
„acar” de la Guvern,  dispus
să-şi asume (şi) viziunile
preşedintelui.

Este adevărat, faţă
de momentul de inocenţă
iniţială a fostului premier, pe
care l-a controlat după cum
şi-a dorit, Traian Băsescu va
trebui să ţină cont acum şi
de pretenţiile generate de
concesile pe care a trebuit
să le accepte pentru a avea
parte de un nou premier. Şi
nu mai poate ignora im-
punerile sistemului de din-
colo de el. Un sistem care
nici nu a reuşit să-l con-
troleze până acum, aşa cum
s-a întâmplat cu preşedinţii
anteriori, dar pe care nici el
nu a reuşit să-l domine ori
să-l reformeze după cum şi-
a dorit.

În fapt, Traian
Băsescu se află în faţa
efectelor „colaterale” pe care
şi le-a asumat în clipa în
care a decis să-l debarce pe
Emil Boc. Şi trebuie să ac-
cepte, în locul viziunii sale
stricte de reformare a statu-
lui, o reformă „asistată” de
servicii. Şi va permite acest
lucru fie şi doar pentru a-şi
vedea finalizate propriile
proiecte de „reformare” 
din temelii a statului. Propri-
ile idei despre felul în care
trebuie să arate şi să
funcţioneze noul stat pentru
a-l putea pune la dispoziţia
clicilor economice şi a cla-
nurilor politice faţă de care
are anumite datorii şi şeful
statului.

Tot atât de adevărat
este şi faptul că, pe cât de
preşedinte-jucător a fost Tra-
ian Băsescu la momentul
său de apogeu, pe atât de
premier-incisiv se dovedeşte

deja Mihai Răzvan Ungure-
anu. În nici zece zile de
mandat, acesta a dat şi cu
poporul de pământ (iar dacă
lui Călin Popescu-Tăriceanu
şi Emil Boc le-au trebuit
câteva lui bune până au avut
curajul să ia la rost țara, Un-
gureanu a venit cu lecţia
învăţată din prima zi), a
transmis clar şi relaţia sa, şi
a sistemului pe care îl
guvernează, cu toţi cetăţenii
acestei ţări, impunând un
punct de vedere caracterizat
de lipsa voită de compasi-
une, a punctat şi ordinea
priorităţilor sale, prin afișarea
meschină a intenției de a
adopta imediat măsuri social

economico-fiscale, evident
punitive, în defavoarea
rezolvării nevoilor urgente
ale unei ţări aflate în
suferinţă.

Grăbit să separe
„apele”, să destrame acea
impresia a unui premier 
cu faţă umană, cu imbold
spre rezolvarea aşteptărilor
simplilor oameni, noul 
premier a înfierat cu
apucături sibieriene poporul,
reproşându-i neruşinarea de
a fi stat în casele transfor-
mate în iglouri în loc să dea
la lopată acolo unde şi exca-
vatoarele s-au pierdut sub
marea de nămeţi. Apoi, şi-a
trimis şi miniştri să
stârpească din fașă orice
aşteptări de minimă compa-
siune pentru cei îngropaţi de
vii în zăpadă, dar, mai ales,
să dea semnalul că „re-
forma” merge mai departe. 

În continuitatea
irefutabilă a viziunii
prezidenţiale

Mult prea devreme,
Mihai Răzvan Ungureanu și-
a afişat morga premierului
„rece şi tranşant”. Iar dacă
Emil Boc a siluit democraţia
chiar pe linia de vecinătate
cu despotismul cotrocenist
(impunând, printre multe al-
tele, şi o uniformizare a

salariilor şi pensiilor
specifică oricărui sistem, dar
nu unuia caracterizat de
economia de piaţă), noul
premier şi-a pus prima
iscălitură chiar pe una dintre
filele pe care se înalţă, încet
dar sigur, eşafodul
democraţiei.

Prima lui decizie în
manageriatul economic al
ţării a vizat tot o uni-
formizare, impunând un pro-
gram unic instituţiilor
bugetare, călcând în pi-
cioare regulamentele de
funcţionare ale acestora,
dictând clar dreptul Statului
de a spune când, cum şi
între ce ore lucrează
angajaţii săi. Funcţionari
uniformizaţi deja prin legile
de salarizare, aliniaţi în felul
de exercitare a profesiilor şi,
în curând, rânduiţi şi în felul
de organizare a propriilor
vieţi de familie, de interes
imediat pentru Mihai Răzvn
Ungurenu fiind şi reintroduc-
erea uniformelor în şcoli (a
matricolelor electronice, a
cip-urilor de identificare şi
control).

Va urma, proba-
bil, unficarea ROF-urilor
instituţiilor bugetare , a
acelor regulamente interne
de organizare şi funcţionare
prin care acestea îşi mai
puteau afişa dreptul la un
anumit nivel de indepndenţă
decizională.

Evident, în linii mari,
lucrurile vor decurge după
planul iniţial al Cotrocenilor.
Dar cu „inserţiile” acelora
care „asistă” din umbră. Cu
oferirea de noi şi noi drepturi
minorităţilor (iar Mihai
Răzvan Ungureanu şi-a
afişat disponiblitatea cu mult
înainte ca maghiarimea
politică să-şi semnaleze
prezenţa în jocurile noului
guvern), cu realizarea
proiectului de reformare a
statului sector cu sector
(până la disoluţia părţilor şi
apoi a întregului).

Avem în fruntea gu-
vernului un personaj gata să
împlinească poftele lui Vodă,
dar nu cu vasalitatea gratuită
a lui Emil Boc, ci prin im-
punerea pretenţiilor venite
din sistemul de dincolo de el.

●

Se răsucește „Leul Ardealului” Se răsucește „Leul Ardealului” 

în mormântîn mormânt

Ionuț Țene

AAm citit cu lacrimi în
ochi şi cu strângere de inimă
comunicatul sec al Patriarhiei
BOR publicat pe Basilica.ro,
în care se aducea 
la cunoştinţă publicului că
Sfântul Sinod întrunit în
şedinţă a hotărât dezmem-
brarea Mitropoliei Clujului,
moştenirea marelui mitropolit
IPS Anania, supranumit Leul
Ardealului: “Sfântul Sinod
consideră necesară identifi-
carea urgentă de soluţii prac-
tice pentru rezolvarea
problemelor sociale cu care
se confruntă majoritatea
românilor, printr-o cooperare
viabilă şi eficientă între
unităţile bisericeşti ale Patri-
arhiei Române şi autorităţile
administraţiei centrale şi lo-
cale, organizaţiile nonguver-
namentale, precum şi alte
instituţii abilitate, inclusiv 
în domeniul sprijinirii finan-
ciare a instituţiilor, proiectelor
şi programelor social-
filantropică şi de asistenţă
socială ale unităţilor
bisericeşti. Sfântul Sinod 
a luat act de dorinţa liber
exprimată a clerului 
şi credincioşilor din Adunările
eparhiale ale Arhiepiscopiei
Alba-Iuliei, Episcopiei Oradiei
şi Episcopiei Devei şi Hune-
doarei privind revenirea în
jurisdicţia Mitropoliei Ardealu-
lui. Ca atare, a fost aprobată
modificarea jurisdicţiei terito-
riale a celor două Mitropolii
din Transilvania şi a
Mitropoliei Banatului, după
cum urmează: o Mitropolia
Ardealului având ca eparhii
sufragane: Arhiepiscopia
Sibiului, Arhiepiscopia Alba-
Iuliei, Episcopia Ortodoxă
Română a Oradiei, Epis-
copiei Covasnei şi Harghitei
şi Episcopia Devei şi Hune-
doarei; o Mitropolia Clujului,
Maramureşului şi Sălajului
având ca eparhii sufragane:
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, Epis-
copia Ortodoxă Româ-
nă a Maramureşului şi
Sătmarului şi Episcopia
Sălajului”.

Pur şi simplu s-a
călcat în picioare de către
Sfântul Sinod memoria,
voinţa şi Testamentul lui IPS
Anania, în urma uneltirilor
eretice ale foştilor episcopi
vicari Irineu şi Sofronie. Prof-
itând de ura managerului PF
Daniel faţă de personalitatea
copleşitoare a ortodoxiei
naţionale, care a fost IPS
Anania, trepăduşii iubitori de

arginţi ai episcopiilor Oradea
şi Alba au uneltit şi au
câştigat în ciuda şi împotriva
Clujului, ca centru metropoli-
tan şi capitală spirituală,
economică şi culturală a
Transilvaniei. 

E încă o lovitură dată
Clujului ca vector important al
Ardealului. Dacă Alba mai
avea circumstanţe atenuante
din punct de vedere ge-
ografic că este lângă Sibiu,
episcopia Oradea nu-şi
justifică în nici un fel mutarea
jurisdicţiei.

Mai tare m-a durut
seninătatea rectorului Andrei
Marga care mai are tupeul să
afirme public că el ştia de
mult de dezmembrarea
Mitropoliei Clujului, de când a
asistat la o discuţie la UBB
între PF Daniel şi IPS Andrei,
în care i se spunea mitropol-
itului clujean că trebuie
dezmembrată moştenirea lui
IPS Anania. Ciudat că Andrei
Marga, clujean şi rector al
centrului universitar din capi-
tala Ardealului, nu a binevoit
să intervină în discuţie şi să-i
atragă atenţia lui PF Daniel
că e o mare greşeală ce face
şi întinează memoria lui IPS
Anania. Dar se pare că s-a
pus mai mult în balanţă
colegialităţi ASC sau SIE de
dinainte de 1989 şi con-
clavuri oculte post-decem-
briste decât păstrarea intactă
a Testamentului lui IPS Ana-
nia, care repunea Clujul
acolo unde merită: în fruntea
bisericii ortodoxe din Ardeal.
Are dreptate teologul Radu
Preda că lui PF Daniel tre-
buie să-i fie retrasă titulatura
de Doctor Honoris Causa a
UBB, pentru că a adus atin-
gere prestigiului spiritual al
Clujului în urma
dezmembrării Mitropoliei Clu-
jului.

Nu am nicio îndoială,
când m-am rugat seara
fierbinte în genunchi la
Icoana Sfintei Fecioare
Maria, că această încălcare 
a Testamentului Leului
Ardealului l-a întors pe IPS
Anania în mormânt. Nu va
trece leatul şi la apropiata
Judecată de Apoi, IPS Ana-
nia îi va aştepta, cu cârja
episcopală în mâna strânsă,
pe “managerii” întru Hristos:
PF Daniel, PS Irineu şi PS
Sofronie şi numai el va şti
cum să-i dojenească drept în
faţa Domnului. Bartolomeu
Anania: Prezent!.
. 

●
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„Sărutatul papucului” „Sărutatul papucului” 
ca reflex istoricca reflex istoric

Nicolae Balint

Atunci când dorea
să obțină firmanul de dom-
nie, domnitorul român – dar
nu numai el – făcea obliga-
toriu o călătorie la Înal-
ta Poartă. Cu o spaimă
nemăsurată, dar și cu
speranță. Chiar dacă
obținea firmanul, rămânea
în pericol permanent de a fi
mazilit și cu sabia lui Damo-
cles deasupra capului. Mai
făcea și după aceea
călătorii, e drept, și asta
pentru că jurămintele de
smerenie trebuiau reînnoite.

Nu era suficientă în-
genuncherea și exploatarea
sălbatică a țării în beneficiul
străinului musulman… Se
nimerea însă deseori, ca
odată cu el, dar fără ca să
știe unul despre celălalat, să
vină pentru firman și un alt
(sau alți) contracandidați.
Sultanul trebuia să aleagă. 

Așa că, bine infor-
mat de Marele Vizir, alegea.

De regulă, pe cel
mai obedient… și mai capa-
bil să servească cu devota-
ment interesele sale și ale
Înaltei Porți. Și cel care
dădea mai mult. Oricum, nu
dădea de la el. Ceilalți? Gh-
inion… Erau scurtați de cap,
pur și simplu. Li se pierdea
urma în Bosfor, iar pescarii
din zonă, contra contra cost,
le recuperau uneori trupurile
pentru familiile care doreau
să-i îngroape creștinește. 

Dar capetele nu le
mai recuperau vreodată.
Deci își pierdeau capul. Nu
numai la figurat, ci la pro-
priu.

Zilele acestea m-am
tot gândit la politica
românească. Trecută,
prezentă și viitoare. Și ceea
ce o traveresează ca un fir
roșu, de continuitate
istorică. În istoria noastră,
cu rare excepții – n-avem 
ce face, trebuie să
recunoaștem – am tot pupat
papucul cuiva. Dacă n-a
fost turc, a fost rus sau aus-

triac. Acum au venit la rând
alți papuci. Mai noi, mai
lustruiți și… mai comozi. 

Pentru cine-i pupă,
evident. Când am avut însă

domni mândri și curajoși,
care au vrut să ridice și să
înalțe moral și material o
țară și un popor, i-am trădat.
Iar trădarea, a venit aproape
întotdeauna din interior. De
la ”șerpii crescuți la sân”.

Acum stau și 
mă gândesc… dincolo 
de explicațiile oficiale
răspândite prin mass-
media. Adică, bla-blauri

neconvingătoare. 
Ce semnificație a

avut oare vizita de la în-
ceput de an (și electoral), a
premierului Emil Boc și a
guvernului de atunci, în Is-
rael? Dar ce semnificație ar

fi putut să aibă vizita, ceva
mai recentă, a lui Mircea
Geoană, în SUA? Sau cea
pe care o face, tot în SUA,
Victor Ponta și delegația
sa? Ce am mai putea să
dăm – pentru a câștiga
”bunăvoința” – și n-am dat
încă? Mai avem ceva de
dat? Roșia Montană nu se
mai pune… E ca și dată. Va
rezolva acest lucru, guver-
nul actual. Problema este, al
cui papuc urmează să fie
sărutat? Dilemă… Oare, iar
trebuie să alegem între
Marele Urs și Marele Li-
curici? Bine, bine, dar de ce
a trebuit să trecem apa Ior-
danului?  

„Trădare, trădare…
dar să știm și noi!”

●

Înghețuri și nămeți…Înghețuri și nămeți…

Al. Stănciulescu
Bârda

ȚȚara e acoperită de
o plapumă imensă de
zăpadă. O plapumă care
ne-a îngrozit prin grosimea
și greutatea sa. Deasupra
acesteia s-a așezat un ger
cumplit, care ne-a dat peste
cap toate așteptările. De
șapte luni seceta se insta-
lase împărătește în zona
noastră. Credeam că ne-a
uitat Dumnezeu și Și-a în-
tors fața de la noi. Am pe-
trecut Crăciunul, Anul Nou
și Boboteaza fără să ne
murdărim tălpile la pantofi.
Începusem să credem că
încălzirea globală este deja
la ea acasă în părțile noas-
tre…

Deodată ne-am
trezit cu monstrul năvălind
peste noi!  Într-o noapte s-
au rupt zăgazurile cerului și
peste noi s-au prăvălit mil-
ioane de tone de zăpadă. În
unele județe, precum
Buzău, Vrancea, Ialomița,
stratul de zăpadă a depășit
în unele locuri șase metri! 

Drumurile s-au
umplut repede, gardurile,
apoi casele au fost
acoperite pe-ncetul. Mii de
oameni au rămas blocați în
case, fără lumină, fără apă,
fără foc, fără alimente.
Munții de zăpadă au blocat
orice comunicare în unele
localități. Aproape o sută de
oameni au murit de ger, de
zăpadă, de groază. Utilajele
de deszăpezire n-au putut
face față solicitărilor. Tan-

curile au rămas suspendate
în nămeți, mașini militare cu
triplă tracțiune s-au dovedit
neputincioase. Viscolul a
împiedecat avioanele și eli-
copterele să se ridice. Peste
două sute de trenuri au fost
anulate. Rapidul Galați –
București a rămas blocat în
câmp timp de treizeci de

ore, fiind cu greu readus la
locul de pornire. Sute de
drumuri naționale, ba chiar
și cele două autostrăzi ale
țării au fost închise
circulației. Gerul a venit să
dea o mână de ajutor
nămeților. În nopțile din
aceste două săptămâni
temperaturile au coborât
până la treizeci de grade. 

Dunărea a înghețat
complet, așa cum doar 
în vechile povești  se
menționează.

În localitățile lovite
mai greu, oamenii au reușit
cu multă trudă să-și facă
tunele prin zăpadă ca să

poată supraviețui. Salvatorii
s-au descurcat cu greu, cu
eforturi de adevărați eroi. S-
au strâns ajutoare din țară,
dar multe n-au putut să
ajungă la destinație. Politi-
cienii aflați la putere și mai
marii administrației de stat
s-au văzut depășiți de
situație. Ne dăm seama în

astfel de momente cât  de
slabi și neputincioși suntem
în fața urgiilor. Înțelegem
mai mult ca oricând cât de
mare nevoie avem nevoie
de ajutorul lui Dumnezeu!
Iar gerul va continua să
împărățească până la în-
ceputul lunii martie. Atunci
vor începe topirile de
zăpezi, atunci poate vor în-
cepe ploile de primăvară.
Vai de păcatele noastre! Cu
siguranță că iar se vor abate
inundații asupra unor
regiuni, asupra unor
localități, asupra unor frați ai

noștri…                         ●

Curajul de a trece RubiconulCurajul de a trece Rubiconul

Iulian Chivu

EExistă, neîndoielnic, o
psihologie a curajului care nu
scapă din vedere nici
raționalul rece al deciziei, nici
bărbăția caldă a asumarii
oricărui risc potențial. Proba-
bilitatea unui astfel de risc nu
poate fi exclusă niciodată,
însă evaluarea certitudinilor și
a incertitudinilor spre a fi ra-
portate la forța de con-
tracarare dau temelie
curajului și limitează riscul. Și
apoi, orice s-ar spune, în cele
mai multe decizii e nevoie de
curaj și nu de risc; primul este
lucid, chiar dacă cunoaște și
el impulsul – acesta este doar
forță a virtuții și a rațiunii, pe
când cel de al doilea este orb
și rămâne la voința forței.

Cel mai bine a expri-
mat acest lucru paradoxul lui
Zenon în care trufașul Ahile,
cel iute de picior, pierde între-
cerea cu broasca țestoasă pe
rațiunea că aceasta își
păstrează avansul de la ple-
care fiind tot timpul înainte,
chiar dacă cu puțin. După
unii, Iulius Cezar a ezitat, iar
după alții a cugetat îndelung
nu dacă e cazul să încalce
interdicția Senatului de a
provoca un război cu galii
trecând Rubiconul, ci dacă
este în stare să-i înfrângă și,
prin inferență, interdicția nu s-
ar mai fi justificat. Alea jacta
est însemna pentru Cezar nu
neapărat ce ar fi câștigat prin
trecerea Rubiconului, ci ceea
ce devenea Roma prin înfrân-
gerea galilor. El nu la oportu-
nitatea de vârstă se gândește
(în anul 49. î.Hr avea 51 de
ani), ci la aceea a sorților de

izbândă; oricum galii erau
potrivinicii redutabili fără de
care aut Caesar, aut nihil!

De ce acest ex-
pozeu? Simplu!  Pentru că
noi, românii, nu prea ne deci-
dem să trecem Rubiconul în
actualitate fiindcă între hăis și
cea nu e nici o disensiune
atât timp cât oiștea rămâ-
ne bifuncțională; conjugă
aceluiași scop două forțe fără
a le goli însă de conținut. O
neputință radicală a acceptării
concesive ne găsește până și
în momente cruciale pe unii în
extensia, pe alții în intensia
judecății. Zăbovim în sau,
când este momentul să
acționăm în și. Probabil că
presocraticul Parmenide,
ucenicul lui Xenofan, ne-ar fi
convins cu argumentele gre-
cilor din sec. V î. Hr. că totuși
cea mai bună guvernare nu
are drept scop folosul
cetățeanului, ci binele lui. E
adevărat însă că istoria nu se
poate construi nici după
aforisme și nici după filosofii
lipsite de determinări prag-
matice. Or, în infatuarea
noastră, răspunsul e de o su-
perficialitate milenară: Lasa,
lasă! Știm și noi asta. Dar
dacă știm cu adevărat, de ce
nu trecem totuși Rubiconul,
fiindcă zarurile sunt aruncate
de peste douăzeci de ani?



4 Tichia de politician

Antiromânism finanțat din fondurile GuvernuluiAntiromânism finanțat din fondurile Guvernului

Dan Tanasa

UUn ONG controlat
de subprefectul de Arad,
UDMR-istul Horvath Lev-
ente, și de secretarul de stat
din MECTS, UDMR-istul
Király András György, a fost
finanțat din fondurile Secre-
tariatului General al Guver-
nului, cei doi nefiind deloc
deranjați de faptul că se află
înt-un conflict de interese,
cel puțin din punct de
vedere moral dacă nu și
legal.

Așadar, iată cum
UDMR-istul Király András
György, secretar de stat re-
sponsabil cu învățământul
minorităților în Ministe-
rul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului
(MECTS) și UDMR-istul
Horvath Levente – Akos,
subprefect în cadrul Prefec-
turii Arad, sunt alte două vic-
time ale ”nedreptăților” la
care sunt supuși maghiarii
din România de către gu-
vernul de la București.

Ajunși amândoi pe
poziții de înalți funcționari
publici ai Statului Român
pentru simplul motiv al
apartenenței la etnia
maghiară și fiind plătiți gras
din fonduri publice, cei doi
UDMR-iști nu au uitat faptul
că atunci când au fost
”forțați” de UDMR să intre în
structurile guvernamentale
au lăsat în urmă o asociație,
la care unul e președinte iar
celălalt este membru fonda-
tor.

Astfel, cei doi
funcționari au tras sforile (și
le-au tras bine de tot!) pen-
tru ca guvernul care le
plătește salariile grase să
încheie un contract cu
asociația pe care cei doi o
controlează. În luna noiem-
brie 2011, Secretariarul
General al Guvernului – De-
partamentul pentru Relații
Interetnice a încheiat con-
tractul nr. 405/24.11.2011, în
calitate de beneficiar, cu
Asociația Szabadsag Szo-
bor Statuia Libertății, în cal-
itate de furnizor. Conform

declarațiilor de interese ale
celor doi, președintele
Asociației Szabadsag Szo-
bor Statuia Libertății este
chiar secretarul de stat

Király András György, în
timp ce subprefectul Hor-
vath Levente – Akos este
membru fondator.

Obiectul contractului
este dotarea școlilor cu
predare în limba maghiară
cu 204 exemplare dintr-o
carte în cadrul programului

”O carte pentru biblioteca
școlii”. Nu, nu este vorba de
vreun titlu cu greutate din lit-
eratura româneasca,
universală sau chiar

maghiară. 
Volumul cu pricina

este semnat chiar de către
Horvath Levente – Akos și
este intitulat ”Statuia
libertății Arad”. Mai mult sec-
retarul de stat Király András
György face parte din colec-
tivul de autori.

Conform unui docu-
ment care mi-a fost comuni-
cat de către Secretariatul
General al Guvernului, ur-
mare solicitării mele în baza
Legii nr. 544/2001, asociația
celor doi UDMR-iști a în-
casat suma de 3555,96 lei
fără TVA. Cei doi funcționari
ai statului și-au putut pro-
mova astfel fanteziile irede-
tiste maghiare pe bani
publici.

Indiferent de modal-
itatea în care acest contract
s-a realizat, nu putem decât
să constatăm duplicitatea și
imoralitatea celor doi mem-
bri UDMR, care, profitând
de funcțiile lor au facilitat un
contract între Guvern – ai
cărui angajați sunt – și o
asociație în care unul are
calitate de președinte iar
celălalt are calitatea de
membru fondator.

●

Din nou despre lista națională a Partidului Naţional Democrat CreştinDin nou despre lista națională a Partidului Naţional Democrat Creştin

Ion Coja

AAcest proiect mizează
pe sprijinul concetățenilor
noștri care nu au participat în
vreun fel, ca autori sau benefi-
ciari, la producerea dezastrului
de după decembrie 1989. Pe
termen scurt, scopul urmărit de
LISTA NAȚIONALĂ este ca la
viitoarele alegeri să prezentăm
electoratului din România o
alternativă valabilă, serioasă,
la oferta electorală cu care vor
veni partidele parlamentare.
Anume, ne propunem să
prezentăm o listă de candidați
care să satisfacă exigențele
firești ale unor alegători re-
sponsabili de votul pe care îl
acordă cuiva.

Pe termen lung,
încercăm să punem bazele
unei strategii de supraviețuire
și reconstrucție națională, ne
propunem să stimulăm și să
organizăm implicarea și partic-
iparea la acest proiect a
românilor voitori de bine pentru
Neam și Țară, a românilor ca-
pabili să-și asume un aseme-
nea proiect. Nu sunt puțini acei
români pe care se poate conta.

În măsura în care
candidații propuși de LISTA
NAȚIONALĂ DE CANDIDAȚI
vor primi votul dumneavoastră
și vor ajunge în structurile
legiuitoare și executive, ne
propunem ca prin acești
reprezentanți și cu sprijinul
societății civile românești să
demarăm operațiunea de (1)
asanare a clasei politice, de (2)
relansare a economiei
românești și de (3) re-
dobândire a suveranității
naționale.

LISTA DE CANDIDAȚI
se va alcătui printr-o con-
sultare cât mai largă cu
dumneavoastră, stimați mei

concetățeni, pentru a putea în-
scrie în competiția electorală
numai persoane
- cu o bună pregătire
profesională, dovedită și
recunoscută în propriul mediu
profesional;
- persoane de a căror morali-
tate nu avem motive să ne în-
doim;
- persoane sensibile la nevoile
comunității locale și ale Nea-
mului;
- persoane dispuse și capabile
să se dedice intereselor comu-
nitare, naționale.

Vă invităm, stimați
compatrioți, să alcătuim
împreună LISTA DE
CANDIDAȚI propuși de LISTA
NAȚIONALĂ. Conform unei
frumoase tradiții, pe această
listă de candidați își vor afla
locul și români, concetățeni de-
ai noștri, care aparțin unor
minorități etnice. Nu contează
etnia candidaților, dacă sunt
„buni români”, adică întrunesc
condițiile de mai sus.

În forma ei lărgită,
LISTA NAȚIONALĂ este o listă
deschisă, ea va cuprinde un
număr cât mai mare, zeci și
zeci de mii de persoane, dintre
românii pe care se poate conta
ca factori pozitivi, benefici pen-
tru societatea românească. 

Prin alcătuirea LISTEI
NAȚIONALE facem un soi de
recensămînt al românilor care
se bucură de o frumoasă și
bine meritată reputație, per-
soane pe care se poate baza
PROIECTUL NAȚIONAL de
recuperare a valorilor
românești, de relansare a
economiei românești, de re-
dobândire a suveranității
naționale, a tot ce am pierdut
înainte și după 1990. Înainte
de a porni la realizarea
PROIECTULUI NAȚIONAL
vrem să știm care este
potențialul românesc, care ne

sunt puterile. Identificarea
acestor câteva mii, zeci de mii
de români de ispravă, o vom
face, în principal, cu sprijinul
publicului românesc! Cu spri-
jinul celor care citesc aceste
rânduri.

Pornim de la convin-
gerea că încă mai există un
potențial uman excepțional în
România, incluzând și dias-
pora, românii din statele înve-
cinate. De zeci de ani, am
putea spune că dintotdeauna,
autoritățile politice ale Țării au
evitat ori nu s-au priceput să
mobilizeze acest potențial
uman și să-l valorifice spre
binele Neamului și al fiecăruia
dintre noi. Ne vom strădui ca
LISTA NAȚIONALĂ să-i înreg-
istreze pe cei mai dotați dintre
noi, mai performanți, dispuși
să-și valorifice calitățile cu care
i-a înzestrat bunul Dumnezeu
în beneficiul progresului și al
armoniei sociale, al mântuirii
noastre ca neam și fiecare în
parte. Îi avem în vedere și pe
românii din statele învecinate,
din diasporă, de pretutindeni,
pentru a fi înregistrați pe
LISTĂ. Numărul mare de
români care trăiesc în afara
granițelor trebuie luat în seamă
în orice strategie de dezvoltare
a României. Bucureștiul, ca
metropolă a lumii românești,
are obligații mari față de acești
români. Principala obligație
este să-i sprijinim pe frații
noștri de peste mări și țări să-și
păstreze conștiința etnică, de
români. Există o legislație în
acest sens, făcută însă de
ochii lumii, de mântuială, care
nu a produs efectele dorite
deoarece propriu zis aceste
efecte nu au fost dorite la
nivelul guvernanților, al clasei
politice.  În momentul de față,
așa zișii reprezentanți în Parla-
ment ai acestor români, nu
sunt altceva decât niște com-

plici ai guvernanților, ai
coruptei clase politice. Ei îi
reprezintă pe românii din
străinătate cam în aceeași
măsură în care suntem noi, cei
din Țară, reprezentați prin
ceilalți parlamentari.

Este de la sine înțeles
că pe LISTA NAȚIONALĂ își
vor găsi locul și cetățenii
români de altă etnie care în-
deplinesc criteriile mai sus
enunțate. Conform tradiției
românești, orice minoritar fidel
și loial statului român,
comunității locale, este liber
să-și conserve și să-și afirme
propria identitate etnică,
personală sau de grup, fără
nicio restricție alta decât cea
impusă de regulile bunei
conviețuiri, ale respectului rec-
iproc, ale armoniei sociale. Va
avea toată susținerea noastră
deoarece noi considerăm că
diversitatea stilistică, culturală
și spirituală este podoaba cea
mai de preț a omenirii. Această
diversitate, în cadrul unui stat
național, nu subminează uni-
tatea statului, a societății, a
poporului, ci deschide, prin
fiecare minoritate, punți de
legătură și colaborare a
României cu statele așa zis
mamă!

Nu ne vom putea
salva ca Popor, ca Țară, dacă
vom mai tolera impostura,
corupția și minciuna, care au
fost atât de larg tolerate și în-
curajate atât înainte, cât și
după 1990, inclusiv la cel mai
înalt nivel! E imperios necesar
să impunem în conștiința
românului cultul profesionalis-
mului și al valorilor morale,
spirituale, religia iubirii Patriei
și Neamului, ca expresii ale iu-
birii și ale vrerii celei
dumnezeiești, ca expresii ale
Adevărului și Binelui. Pornim la
alcătuirea LISTEI NAȚIONALE
și mai ales a LISTEI

CANDIDAȚILOR propuși de
LISTA NAȚIONALĂ, deciși să
ne supunem acestor exigențe,
să le respectăm cu strictețe. 

Nu avem nicio șansă
de reușită fără ajutorul celor la
care ne adresăm prin aceste
rânduri. Tot cu ajutorul
Dumneavoastră dorim să
definitivăm un PROIECT
NAȚIONAL, de acțiuni și obiec-
tive pe care să le propunem
concetățenilor noștri. Includem
în acest PROIECT NAȚIONAL
atât programe de anvergură,
cât și acțiunile mărunte, de de-
taliu, care consolidează orice
construcție, dându-i organici-
tate, farmec și durată. Sperăm
să fim pregătiți cu un răspuns
corect, mulțumitor, pentru cel
care vine alături de noi și ne
întreabă mie ce-mi dați să fac?
Nu va pleca cu mâna goală, ci
fiecare dintre noi va ști bine că
poate să facă ceva important
pentru Neam și Țară.

Lansăm această
inițiativă cu speranța că vom
reuși să reaprindem în sufletul
toturor românilor lumina și
căldura care i-a însuflețit pe
înaintașii noștri participanți de-
a lungul anilor la evenimentele
prin a căror însumare a fost
posibilă înfăptuirea României
Mari. Chemarea noastră se
adresează tuturor românilor,
de pretutindeni, în mod special
celor din Basarabia, cu
nădejdea că România Mare se
poate înfăptui mai întâi și mai
durabil în sufletele noastre,
înainte de a se vedea
consfințită prin acorduri
i n t e r n a ț i o n a l e .
Să nu pregetăm să facem tot
ce este în putința noastră de a
făptui. Numai cu această
condiție putem nădăjdui la mila
și la sprijinul Dumnezeului
părinților noștri!

●



Ghimpele Națiunii

Lustraţia nelustraţilorLustraţia nelustraţilor

Cezar 
A. Mihalache

DDe schimbat, tre-
buie să schimbe ceva.
Alminteri, toţi banii pe care îi
cheltuie acum, cu afişele
anti-opoziţie şi scrisorile
electorale de cartier, vor fi
fost aruncaţi pe geam. Tre-
buie să schimbe şi sigla, şi
culoarea. Căci, din
trandafirul şi nuanţa emble-
mei nu a mai rămas decât
un spin şi un cer cenuşiu
care acoperă întreaga
Românie…

Dar nu va fi îndea-
juns să schimbe doar sigla
şi culoarea. Ar trebui să
schimbe şi electoratul. Să-şi
caute altul, cel trăitor pe aici
fiind, fie îngheţat bocnă în
case şi apartamente, fie
risipit printre zoaiele şi
nămeţii ce se prevale la vale
cu ţurţuri şi durere, cu morţi
şi drame.

Ar trebui să-şi caute
dară alt electorat. Dar în altă
ţară. Să dea şi altora be-
leaua.

Şi sunt aproape să-
şi împlinească rostul! Mai
ales dacă vor schimba

trandafirul şi portocaliul din
siglă cu o inimă şi verdele
mort al următoarei devize.
Vor atinge exact ceea ce îi
place lui Traian să aibă la
masă. Vor lovi drept în
inima, dar nu a românilor, ci
a maghiarimii politice. Aia
de dă pe afară de atâta
verde. Şi dacă or să mai
pună la inima noii sigle şi o
săgeată, nu neapărat
liberală, chiar că ar putea
prinde în ţintarul politic toate
peticele reşapate de pe la
dreapta eşicherului. Să le
iasă şi lor de un mărunţiş la
procente.

Neîndoielnic, se vor
rebrendui! Îşi vor spăla
feţele de ciocli portocalii, vor
face  pierdute literele care
au devenit colţuri de cruce
pentru o ţară întreagă, vor
redesena plasele electorale.
Iar dramatic este faptul că le
va ieşi „mişcarea”.

Chiar de vor fi huliţi,
arătaţi cu degetul, trântiţi de
pământul ipocriziei, vor
birui. Căci nemulţumirea şi
dispreţul ţări, ura şi încer-
carea de a-i lepăda în prima
hazna politică, se vor
revărsa peste partid, peste
numele şi acronimul lui,
peste parte din carneţele

portocalii.
Oamenii, însă,

spălaţi ce-i drept de mu-
cusul portocaliu, vor fi tot
acolo…

Istoria se va repeta
în acelaşi refren: „La vre-
muri noi, tot ei…”

Şi nu se vor repta
doar fragmente din scenar-
iul grosier al ultimilor două
decenii, ci însuşi calamburul
de început care a dus la
mizeria de astăzi.

Da, poate vom arde
din nou, cu îndârjire, acolo,
în piaţa publică, o mână de

carnete de partid! Azi, por-
tocalii. Ne vom dezice
poate, făcându-ne că trudim
la igienizarea ţării, de
„nomenclatura” băieţilor
deştepţi şi a clicilor politice,
judecând în focul emoţiei şi
câţiva vinovaţi pentru

această subminare a
speranţei româneşti. Dar cei
mai mulţi vor supravieţui.

Îi vom regăsi tot
acolo. Între scândurile bu-
toiului cu miere. Ca un
mucegai ce a dat din porto-
caliu în verde. Sau în orice
altă culoare va mai fi.

Pentru că, fără o
„lustraţie”, de data aceasta
a „democraţiei portocalii”, şi
mai găsim de lucru şi pe alte
formaţiuni, vom scăpa doar
de un nume de partid, de un
acronom şi o siglă, de
carneţelele şi culoarea care
ne dau acum frisoane. Nu
însă şi de oamenii care au
făcut prăpadul. Ei vor „recu-
pera” prin următoarea
mascaradă servită naţiunii
pe post de democraţie.

Suntem condamnaţi
parcă să alergăm în aceeaşi
buclă. Am hulit meritat PCR-
ul şi ne-am ales, căci aveam
în sânge ura faţă de „partid”,
ne-am ales pe nedrept şi
complet nevinovaţi, cu un
„Front”. Acum huidum PDL-
ul şi ne vom alege probabil
cu o „Mişcare”. Iar aceasta
va fi poate întreaga schim-
bare. De formă, nu de
fond…

●

UDMR şi-a mai făcut un cadou: ResurseleUDMR şi-a mai făcut un cadou: Resursele
naţionale de apă minerală din Miercurea Ciuc,naţionale de apă minerală din Miercurea Ciuc,

date în administrare către primăria UDMR!date în administrare către primăria UDMR!

George Bara

UUDMR-istul Raduly
Robert a devenit stăpân
peste resursele de apă
minerală din perimetrul mu-
nicipiului Miercurea-Ciuc,
după ce Agenţia Naţională

pentru Resurse Minerale a
acordat o licenţă de ex-
ploatare către primăria Mier-
curea Ciuc.

Acelaşi primar de-
clara anul trecut: “Vrem
regiune compactă, parlament
regional şi limba maternă
oficială. Unu: o regiune
compactă Ţinutul Secuiesc.
Doi: un parlament regional
care să dea legi secundare,
pentru că cele principale se
iau la Bucureşti. Şi trei: limba
noastră maternă să fie aici
limbă oficială.”

În schimb, în lipsa
primirii acestor “drepturi”,
Agenţia Naţională pentru
Resurse Minerale i-a făcut
cadou o licenţă de exploatare
pentru resursele de apă

minerală, o premieră
absolută în România. Care
este cadrul legal?

Cadrul de regle-
mentare şi principalelele acte
normative pentru acordarea
de licenţe de exploatare a
resurselor naturale sunt
Legea minelor nr. 85/2003,
cu modificările şi completările
ulterioare (LM 85); Hotărârea
Guvernului României nr.
1208/2003, privind aprobarea
Normelor pentru aplicarea
Legii minelor nr. 85/2003, cu
modificările şi completările ul-
terioare (HG 1208); Ordinul
preşedintelui Agenţiei
Naţionale pentru Resurse 
Minerale (ANRM) nr.
87/2008, pentru aprobarea
Instrucţiunilor tehnice privind
clasificarea şi evaluarea
resurselor/rezervelor de apă
minerală naturală, apă
minerală terapeutică, apă
geotermală, gazele.

Cei mai importanti ju-
catori de pe piaţa exploatării
de ape minerale sunt Ro-
maqua Group – Borsec,
Bibco – Biborteni, European
Drinks – Izvorul Minunilor,
Coca-Cola HBC – Dorna,
Perla Harghitei, Carpatina,
Zizin, Herculane, Bucovina,
Tusnad. Romaqua Group, de
exemplu, a vandut in 2005,
circa 260 de milioane de litri
de apa minerala.

Potrivit site-ului Sec-
retariatului General al Guver-

nului, aceasta este singura
licenţă de exploatare a apelor
minerale acordate unei
Primării, cel puţin în ultimii
doi ani. Hotărârea a fost
emisă în 1 februarie 2012 şi
a fost deja publicată în Moni-
torul Oficial:

Având în vedere art.
13 şi art. 21 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003,
cu modificările şi completările
ulterioare, în temeiul art. 4
alin. (4) din Hotărârea Guver-
nului nr. 1.419/2009 privind
organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru
Resurse Minerale,
preşedintele Agenţiei
Naţionale pentru Resurse
Minerale emite prezentul
ordin.

ART. 1

Se aprobă Licenţa de
dare în administrare pentru
explorare nr. 15.054/2012
privind explorarea resurselor
de apă minerală din
perimetrul Miercurea-Ciuc,
judeţul Harghita, încheiată
între Agenţia Naţională pen-
tru Resurse Minerale, în cali-
tate de concedent, şi
municipiul Miercurea-Ciuc,
judeţul Harghita, în calitate
de administrator.

● 

Minciuna Filat și cele Minciuna Filat și cele 
10+1 promisiuni ale sale10+1 promisiuni ale sale

Traian Vasilcău

RR. Moldova este o societate pe acțiuni , unde pachetul
majoritar îl deține Filat. Slavă ție, idol al nostru în veci. R Moldova
e condusă de cel mai iscusit sforar și minciunar al epocii legen-
dar-triumfaliste, ce-i duce faptele eroice incontestabile peste toate
mările și țările lumii, fără excepții.

Și în ordine analfabetică, permiteți-mi să enumăr cîteva
din minciunile sale gogonate, ce le-am păpat de avem după asta
indigestie neîntreruptă.
1. Filat a promis că în toamnă v-om avea președinte.
2. Filat a promis că va fi demis procurorul general, unii miniștri,
poate chiar și președintele Lupu.
3. Filat a promis că din 2012 vom circula liber, fără vize, călare pe
visele lui halucinante, prin Europa.
4. Filat a promis că va ieftini  vizibil  prețurile  la medicamente, la
carne și celelalte produse.
5. Filat a promis că Plahotniuc  e adevăratul păpușar al republicii,
apoi tot el a promis că a greșit și va greși cu orice ocazie, atunci
cînd se va referi la Plahotniuc, Lupu, PD, PL și toate celelalte, cu
excepția PLDM-ului său drept și irefutabil, desigur.
6. Filat a promis că nu se ține cu dinții de fotoliul de Prim-ministru.
A promis și a uitat. Cu ce și de ce  se tot ține Filat pînă azi?-numai
Onceanu mai știe.
7. Filat a promis că referendumul precedent  va izbîndi.
8. Filat a promis că toți deputații săi vor vota pentru Lupu la
prezidențiale, dar doi dintre ei, Butmalai și Cimbriciuc  oscilau, os-
cilau, oscilau  vreme de 45 de minute, iar votul declarat nevalabil
n-are cum să nu fie al lui!
9. Filat a promis că va îndeplini programul său electoral și n-a re-
alizat din el nici măcar o literă: A!
10. Filat a promis că ne va considera oameni, și de doi ani și mai
bine ne consideră doar plătitori de impozite, taxe cosmice și biruri
nesăbuite.
+1… Secretarul general al Consiliului European, Thorbjohrn
Jagland a deziminţit informaţia înaintată de către prim ministrul
Vlad Filat, precum că Consiliul Europei ar susţine desfăşurarea
Referendumului din aprilie 2012.

Cum, vă place?
Din lipsă de spațiu am  pus pe cîntar doar 10+1 fapte

eroice,  pentru care Filat  merită scos de guler la referendum
constituțional și votat cu picioarele, dacă mîinile ni-s ocupate cu
număratul  promisiunilor de prin buzunare, pe unde fluieră vîntul,
numele adevărat al lui Balițki, Bodiul,Leanka,Șleahtițki, Usatîi și
tot ce miroase-a Filat și PLDM în Moldova.


