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Record la Cotroceni...Record la Cotroceni...

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn mod cert, po-
cinogul trebuie să fi fost
mare. Pentru că amândoi
par a fi ajuns cu adevărat la
cuţite. Şi atât de rău trebuie
să fi degenerat relaţiile din-
tre cei doi încât Emil Boc
chiar a acceptat să demi-
sioneze. Tocmai el, un arde-
lean atât de harnic şi
orgolios ce n-ar fi trecut pe
lângă dâmburile de nămeţi
fără să pună mâna pe
lopată, plecând în ziua în
care ţara era înecată de vis-
col, în ziua în care munţii de
zăpadă se prăvăleau peste
noi.

Evident, a „dezertat”
la ordin, dar cât de dur şi
ameninţător trebuie să fi fost
acest ordin dacă premierul a
plecat când ţara era sub
troiene, când românii aveau
nevoie, mai mult ca oricând,
să ştie că există un guvern,
fie şi cel a lui, la butoanele
comandamentelor de
deszăpezire?

Şi n-ar fi doar atât!
Faptul că, după ce a demi-
sionat, Emil Boc nu a stat
nici măcar o zi din cele două
săptămâni de „preaviz” la
care avea dreptul spune
multe. Iar o dovadă a faptului
că Traian Băsescu nu voia
să mai audă de premierul lui,
altădată atât de drag, a venit
şi din refuzul instinctual al
preşedintelui de a se gândi
măcar să-l numească pe
acesta interimar. Măcar
până se liniştea vremea.

Nu, Traian Băsescu
a preferat să tragă de funii o
altă marionetă din guvernul
lui Boc, să-i agaţe de grabă
acesteia eticheta „interimat-
ului”, chiar dacă ştia că face
acest lucru doar pentru cele
câteva zeci de ore cât a tre-
cut până la investirea noului
guvern.

Traian Băsescu s-a
miscat extrem de repede. A
desfăcut personajele de pe
funcţii şi i-a numit pe alţii, a
vegheat şi s-a luptat ca totul
să se împlinească grabnic,
atât de grabnic de parcă ar fi
stat cineva cu ochii pe el. De
parcă, acum, nu mai era
acel „Big Brother” de sub
ambalajul preşedintelui-
jucător, ci doar un biet pion
care îşi juca, pe miza
eficienţei, soarta. Un pion ce
trebuia să-şi dovedeacă
dreptul de a redeveni „rege”

pe propria-i tablă de sah. De
a-şi demonstra meritul de a
rămâne în funcţie printr-un
exerciţiu al vitezei de inve-
stire guvernamentală cum
nu s-a mai văzut.

Astfel, Traian
Băsescu a acţionat de parcă
nu mai era căpitanul „cora-
biei”, ci matrozul trimis să
tragă sforile velelor care
puteau să-i mai dea ceva
vânt „din pupa” pentru man-
datul rămas. Şi a operat cu
eficienţa celui aflat pe mar-
ginea prăpastiei, care nu are
ce să mai piardă, poate toc-
mai de aceea reuşindu-i
jocul politic atât de bine, de
la desțălenirea unui guvern

bine înfipt în lutul portocaliu
al poftei de putere la
plămădirea, dar nu după
chipul şi felul pe care şi le-ar
fi dorit el, ci, mai degrabă,
după cele ce i-au fost im-
puse, trecând atât de puţine
ore.

Dar, s-a rezolvat! Iar
hăhăiala de relaxare,
începută la ceremonia de in-
vestire a noului guvern şi
continuată pe pârtia relaxării
de la Predeal, în timp ce
românii mureau de foame şi
frig sub nămeţii cât casele,
demonstrează că până la
urmă a ieşit bine. Şi pentru
„artizanul” celor trei zile în
care România nu numai că

nu a avut guvern, dar pare a
fi fost lipsită şi de
preşedintele pus să
redovedească rostul pentru
care mai este încă pe acea
funcţie, preţ de câteva ore
fiind transformat din păpuşar
în fir de marionetă.

Şi chiar dacă acum
lucrurile par a se fi aşezat,
rămâne o întrebare: cine i l-a
impus preşedintelui pe Mihai
Răzvan Ungureanu? Oare
nu ar trebui să legăm
protestele de stradă din ian-
uarie care au degenerat o
singură noapte în violenţe ce
trebuiau să transmită un an-
umit mesaj şi decizia de a
face acest nou executiv? 

Pentru că este tot
mai clar, mai ales după ce
am văzut organizarea
ulterioară a forţelor de or-
dine, că noaptea în care lu-
crurile „au scăpat” de sub
control a fost doar un pretext
pentru a-i arăta cartonaşul

galben lui Traian Băsescu.
Probabil de acelaşi sistem
care l-a învins cândva pe
Emil Constantinescu.

Şi atunci, oare acest
guvern nu este doar o altă
poliţă de concesie prin care
Traian Băsescu şi-a asigurat
rămânerea în fruntea ţării? 

În fond, felul în care
Traian Băsescu a lăsat să-i
„scape” la sfârşitul cere-
moniei de investire a guver-
nului faptul că ştia de mult
timp că-l va numi pe Un-
gureanu, subliniind apăsat şi
cu un oarece regret în glas,
nu este oare un mesaj indi-
rect al faptului că a fost
nevoit să accepte un şef de
serviciu secret în fruntea gu-
vernului său? Ba, unul care
îşi trage rădăcinile apariţiei
sale publice postdecem-
briste din eşalonul de
cadrişti ai CC-UTC…

●

Autonomie pe banii românilor!Autonomie pe banii românilor!

Ilie Șandru

AAm pus cuvântul
,,secuiască” între ghilimele, în-
trucât, conform datelor recen-
tului recensământ, secuii mai
reprezintă doar 0, 06 la sută
din populaţia României! Totuşi
se vorbeşte, se militează şi se
cere cu insistenţă autonomie
pentru ,,ţinutul secuiesc”! Însă
nu despre această doleanţă
doresc să scriu eu acum, ci de-
spre modul în care banii ţării,
banii proveniţi din bugetul cen-
tralizat al statului român,
repartizaţi pentru echilibrarea
bugetelor judeţene, au fost şi
vor fi folosiţi în judeţul Harghita
numai pentru scopurile ce
servesc autonomia etnică
,,secuiască”. 

În 2011, bugetul Con-
siliului judeţean Harghita s-a
ridicat la suma de 205.957.000
de lei, din care doar
31.181.000 de lei au provenit
din resurse proprii. Aşadar,
174.776.000 de lei au fost bani
proveniţi din bugetul central-
izat al statului român. Cum s-
au folosit aceşti bani? Iată
cum: 25.000 de lei pentru ,,co-
laboarea cu judeţele Covasna
şi Mureş”(Desigur, spre a se
pune bazele viitoarei regiuni
autonome maghiare, n.n);
200.000 de lei pentru
,,întreţinerea monumentelor is-
torice ale judeţului”, în total
517, toate numai ,,secuieşti”.
Pentru cele câteva româneşti,
nici un ban!; 41.000 de lei pen-
tru ,,programul de asociere a
judeţului Harghita cu Institutul
pentru Studierea problemelor
minorităţilor naţionale”.

Recunosc că nu am
mai auzit până atunci de
existenţa unei asemenea
instituţii. Dar ea există, în sub-
ordinea Guvernului României,
se află la Cluj-Napoca, pe str.
Gavril Muzicescu nr.5. A fost
înfiinţată în baza Ordonanţei
nr. 121, din 31 august 2000 şi
a Legii nr. 396 din 10 iulie
2001. Cred că desfăşoară o
bogată activitate, din moment
ce are peste 40 de angajaţi!
Din aceştia, vreo doi sunt
români, iar în rest ,,minorităţile
naţionale” sunt repezentate
doar de cea… maghiară! Cel
puţin numele lor asta arată:
Horvath Imre (preşedinte), Kis
Tamaş, Foszto Laszlo, Hossu
Juliu, Viktor Katalin etc.etc. Alţi
90.000 de lei au fost cheltuiți
pentru ,,excursii în ţinutul se-
cuiesc, pentru copii şi tineri”,
iar 235.ooo de lei, pentru
,,amenajarea drumului porţilor
secuieşti”. Aşa a fost deci în
2011.

Zilele trecute, Consi-
liul judeţean Harghita a votat
bugetul pe 2012. Nimic de-
osebit. Fiindcă, la fel ca în anii
trecuţi, cea mai mare parte din

acesta va fi alcătuit tot din
banii proveniţi din bugetul cen-
tralizat al statului român. Chiar
dacă el este ceva mai mic
decât cel din 2011, doar
186.000.000 de lei. 

Cea mai mare parte a
sumei respective o constituie
tot banii proveniţi din bugetul
centralizat, respectiv
154.844.000 de lei, în timp ce
contribuţia proprie a judeţului a
rămas aproximativ aceeaşi ca
în anul trecut: 31.156.000 de
lei. Pe ce se vor cheltui aceşti
bani? Fiţi siguri, cea mai mare
parte din ei va fi  folosită tot
pentru aceleaşi scopuri ca cele
din anii trecuţi. Adică pentru in-
teresele iredentiste şi autono-
miste ale celor care în judeţul
Harghita, în frunte cu
preşedintele Borboly Csaba,
acest individ care îşi bate joc
de românii harghiteni. Este
limpede ca lumina zilei că fără
banii proveniţi din bugetul cen-
tralizat al statului român vi-
itoarea ,,autonomie secuiască”
ar muri chiar înainte de a se
naşte.

În altă ordine de idei,
pentru activităţile culturale
româneşti din judeţul Harghita,
pe anul 2012, Borboly Csaba a
dispus să se aloce doar 14,06
la sută  din totalul sumei
destinată acestei activităţi la
nivel judeţean.(Adică procentul
românilor din judeţ, după
datele recensământului din
2002). Dar a avut grijă să pre-
cizeze că nici cei 32.000 de lei,
adică 14,06 la sută să nu fie
aprobaţi, fiindcă vor intra în
competiţia proiectelor apro-
bate sau respinse. Iar el şi
ciracii lui vor avea grijă să
găsească ,,mici hibe” acestora
spre a le respinge. Dar peri-
fidia lui nu se opreşte aici.
Spune că s-a consultat cu
,,reprezentanţii comunităţilor
româneşti – primari din zona
nordică a judeţului, consilieri
judeţeni (doar doi!), lideri de
partid şi ai bisericii ortodoxe”,
iar aceştia ar fi optat pentru
varianta ca suma mai sus
amintită să fie ,,ruptă” din
bugetul judeţan şi repartizată
comunităţii româneşti, să o
folosească după cum va hotărî
aceasta! Adică să-i pună pe
românii harghiteni să se ia la
harţă între ei pentru fârâmitura
ce cade de la masa bogată a
lui Borboly Csaba! Sau, mai
corect, un buget ce are la bază
tot criteriile atnice. O segre-
gare etnică strigătoare la cer!
O asemenea mărşăvie ce
urmăreşte, vizibil, învrăzbirea
comunităţii româneşti din
Harghita, nici nu poate fi pusă
în discuţie, cu atât mai mult cu
cât ea se bazează şi pe minci-
unile lui Borboly Csaba, privi-
toare la consultarea acestei
comunităţi. 

●
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Balet pe sârmăBalet pe sârmă

Aurel Brumă

CCriogenia salvează
preşedenţia! Acesta pare să
fie ultimul slogan de sub a
cărui pulpană ies la
înaintare lupii cei tineri, foto-
genii aruncaţi în nămeţii
foametei înveşnicite de cam
toate guvernele de până
acum prin reţeaua capilară
a intereselor de persoană,
de grup, haită şi complet
imuni la interesul comun,
naţional. Sub semnul nemi-
los al Pieţii Demnităţii
Civice, cele două triade
continuă baletul mecanic al
propriilor scenarii de
democraţii comunicate
naţiei de la catedra
guvernamentală ba de un
Ciorbea, Tăriceanu,
Năstase, Boc, ba de un Un-
gureanu şi mai ales de
cacealmalele presedintelui.
Traian Băsescu, retras în
cabina de sub puntea
realităţii, se roagă  pentru un
surplus de amnezie la lozin-
carzii din geografia acestei
patrii în tangaj mult prea

periculos stării sale de bine.
În tot acest peisaj,

discursul din parlament al lui
Victor Ponta, aplicat pe
nevoi reale ale momentului,
aparent  bine articulat,
reuşeşte, culmea, să ofere
– în context – un plus de
credibilitate actualului gu-
vern, mulţi din public con-
fundând albastrul infinit din
epoleţii ochilor noului pre-
mier cu o posibilă şansă de

restaurare de nu ştiu ce cai
verzi pe pereţi, că aşa se
bâlbâie mintea omului, cum
limba în clopot. Aiurea. 

Ce restaurări când
agricultura a fost trasă
înapoi cu 100 de ani, indus-
tria a fost pulverizată şi
vândută pe bucă-

ţi concurenţei internaţiona-
le, populaţia a fost
desmembrată pe toate
meridianele lumii într-un
hilar şi necuvenit exod al
forţei de muncă bine califi-
cate. Incluşi în lanţul trofic 
al globalizării economice în
loc să  exportăm produse,
exportăm oameni, identităţi,
biografii. Piaţa Demnităţii
impune fără condiţionări re-
tragerea pe tuşă a întregii
caste politice, lustrarea
completă şi neechivocă a
tuturor personajelor de până
acum, inclusiv a noilor
ilegalişti de toate culorile –
mâini adânc şi solid băgate
în buzunarul bugetului pub-
lic (falşi revoluţionari, maiori
cu pensii de mareşali, dem-
nitari cu dublă pensie, etc).

Am atins ultima
limită a suportabilităţii,
spunea un anonim din masa
anonimilor. Avem obligaţia
să aducem în faţă oamenii
cu adevărat devotaţi intere-
sului naţional, oameni care
să nu confunde binele per-
sonal sau de partid cu
binele public ci să şi-l sub-

sumeze. Aceşti oameni
există, sunt între noi, trebuie
doar să-i convingem să ac-
cepte acest martiraj. Euro-
pa românească trebuie
reconstruită în noi înşine
prin rugăciunea mâinilor şi a
minţilor de care nu ducem
lipsă. Abia în momentul
când românii exilaţi de ne-
mernicia celor de până
acum vor reveni în muncă
acasă, abia atunci
democraţia de drept va
avea trup, respiraţie, forţă.
Alianţa pentru România va fi
o alianţă a drepţilor, deloc
maculaţi de gunoiul ascuns
de cei de până acum sub
ţolul propriului interes. 

Va fi o luptă pentru
desfeudarea României.
Marea problemă este însă
cea a nucleului de coagu-
lare a voinţei comune. Nu
becalizarea sau otevizarea
ci regenerarea prin „drepţi”.
Naţiunea română,  în sine,
e singura formaţiune reală
care nu are reprezentare în
parlament, în guvernare
deşi are o ideologie: Proiec-
tul România. Iar dacă, în

logica legii, doar un partid
majoritar are dreptul de a
impune puterea, Alianţa
pentru România are şansa
de a reprezenta 93 la sută
din populaţie! Ce trebuie
făcut? Simplu. Campania
electorală a Alianţei pentru
România trebuie să înceapă
astăzi.

F i e c a r e
circumscripţie electorală să
realizeze un grup de
iniţiativă care să strângă
propunerile, nominalizările
de posibili „drepţi” pentru
consiliile locale, cele
judeţene, pentru parlament.
Individual sau sub semnul
constituitei (?) Alianţe pen-
tru România, aleşii
comunităţii, indiferent de
concurenţă, au girul
majorităţii şi vor deveni ma-
joritari. În rest… balet pe
sârmă.

●

Occidentalizarea românilorOccidentalizarea românilor

Viorel Roman

CConflictul dintre
lumea anglo-saxonă,
atlantică și cea continentală,
c e n t r a l - e u r o p e a n ă ,
germanică, a generat un
război de treizeci de ani
1914-1945 menit să
distrugă complect Germa-
nia. 

Asta au urmărit
Churchill, iar contemporanul
nostru Kissinger confirmă:
în ultima instanță s-au pur-
tat două războaie mondiale
pentru a împiedica rolul
dominant al Germaniei.

A urmat integrarea
germanilor ocupați militar de
anglo-americani într-o
organizație paneuropeana,
scopul fiind împiedicarea

refacerii unui nou  Reich.
De aceea, nu-i de

mirare că atunci când, cu
sprijinul lui  Gorbaciov, Ger-
mania a redevenit
suverană, atât Thatcher cât

și Mitterrand s-au împotrivit.
Armata germană,

sub comandă NATO și cu
marca națională dizolvată în
euro, a garantat o vreme
menținerea supremației
anglo-americană, dar avan-
tul BRIC-ului  (Brazilia,
Rusia, India, China),
slăbiciunea PIIGS (Portu-
galia, Italia, Irlanda, Grecia,
Spania) au creat din nou
condiții pentru  refacerea
rolului dominant al Ger-
maniei, a cărei export a
depășit deja o mie de mil-
iarde de euro.

Din nou, care pe
care? Se va „europeniza”,
adică va slăbi în putere,
Germania cum vor  anglo-
americanii sau, dimpotrivă,
se va disciplina, „german-
iza”, UE? Răspunsul se de-

cide acum, în tratativele de
salvarea a Greciei de la fal-
iment și de implementare a
disciplinei financiare, fără
de care moneda euro este
în pericol.Germania încurcă

din nou lumea… La Atena
se arde public drapelul ger-
man, portretul lui Merkel
fiind împodobit cu zvstica
nazistă. Londra nu vrea să
renunțe la industria ei
financiară. Doar Italia și

Spania nu par  se obișnui cu
rigorile productivității muncii,
competitivității și regimul fis-
cal de tip nemțesc.

La noi, în aceaste
vremuri europene tulburii,
este ales prim-ministru

Mihai Răzvan  Ungureanu,
specialist în iudaism, iar

Preafericitul Lucian
Mureșan, Arhiepiscop Major
al Bisericii Romane Unite,
urmează a fi numit cardinal
de către Papa Benedict al
XVI-lea în cadrul unei cere-
monii.

Or, misiunea acestor
două personalități este toc-
mai occidentalizarea
României. Mai ales
președinții Ceaușescu, Ili-
escu, Constantinescu și
Traian Băsescu nu au

depășit cadrul formal pe
acest tărâm. Ca și la greco-

ortodocșii, moldo-valahii
sunt încă obedienți cu-
tumelor asiatice a turco-
musulmanilor. Fără model și
sprijin occidental, statul con-
dus de greco-ortodocși este
doar o formă fără fond, un
stat falimentar.

Occidental izarea
românilor este strâns legată
de aportul Școlli Ardelene în
construirea programului de
emancipare națională,
culturală și socială, apoi în
realizarea Unirii din1918. Iar
faptul că Biserica Unitaă cu
Roma nu a reușit sa treacă
dincolo de Carpați,  în
lumea moldo-valahă
dominată de curentele cul-
turale occidentale și greco-
pravoslavnice, se constituie
într-un alt handicap în mod-
ernizarea țării. Să nu uităm
nici realitatea că, din secolul
al 19 până la exodul din anii
50, evreii au fost în prima
linia a modernizării,
industrializării și a realizării
legăturilor comerciale cu
Occidentul.

De aceea, indiferent
dacă și cum vor depăși Ger-
mania, Uniunea Europeana
și moneda euro impasul din
zilele noastre, refacerea
unității naționale religioase,
crearea unei unice Patriarhi
Romane Ortodoxe unite cu
Roma, concomitent cu
crearea unor legături eco-
nomico-financiare reale, nu
mimetice, la nivel occiden-
tul, se constituie în pași
necesari realizării interesu-
lui național în următoarea

perioadă.                         ●
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Avem Partid!Avem Partid!

Ion Coja

AAduc la cunoştinţa
compatrioţilor mei voitori de
bine pentru această ţară
vestea cea bună: la viitoarele
alegeri, în ciuda tuturor
pronosticurilor pesimiste şi a
tuturor manevrelor anti-demo-
cratice şi anti-româneşti, veţi
avea cu cine să votaţi! De data
aceasta, pentru prima oară în
ultimele decenii, românii vor
găsi pe listele de candidaţi oa-
meni normali şi onorabili, per-
soane care vă seamănă, pe
care chiar dumneavoastră,
alegătorii, îi veţi desemna să
figureze pe listele de candidaţi!

Lansăm acum, pentru
anul de graţie 2012 şi
următorii, strategia politică
intitulată LISTA NAŢIONALĂ, o
strategie imaginată cu ani în
urmă, la care lucrăm de mult,
dar pe care nu am putut-o
aplica până acum deoarece
ne-a lipsit principala
componentă a acestei strate-
gii: un partid. Un partid serios,
necompromis, care să
împărtăşească idealurile şi
aşteptările dumneavoastră, un
partid care să se pună la
dispoziţia strategiei noastre.

Am încercat de-a lun-
gul anilor să înfiinţăm un
asemenea partid, am încercat
pe toate căile, dar nu am
reuşit, din motive care includ,
alături de greşelile noastre,
acte de sabotaj şi diversiune
prin care puterea politică a
reuşit să ne blocheze drumul,
să paralizeze iniţiativa noastră.
…La timpul potrivit vom da
toate detaliile.

Deocamdată suntem
însă în măsură să vă dăm
informaţia şi vestea cea mai
importantă: Avem partid! Aveţi
partid!

S-au găsit oamenii
care să pună interesul ţării, in-
teresul acestui Neam, al vi-
itorului nostru în această ţară,
mai presus de partid, de ambiţii
politice înguste, personale sau
de grup. Aceşti oameni, care
de 20 de ani menţin în viaţă un
partid curat, bine organizat, au
înţeles atât intenţiile noastre,
cât şi şansele de reuşită, deloc
mici, ale proiectului LISTA
NAŢIONALĂ, implicându-se ei
înşişi în definivarea şi re-
alizarea proiectului!

Partidul de care
vorbesc este Partidul Naţional
Democrat Creştin – PNDC.
Partid înfiinţat în 1991 de dom-
nii OPREA NIŢĂ şi fiul său, dr.
HORIA NIŢĂ, o familie de aut-
entici luptători pentru cauza
naţională! (vezi
www.pndc.com.ro).

Acest partid îşi pune la
dispoziţia noastră, a
Dumneavoastră, dreptul său
de a prezenta liste de candidaţi
la alegeri, liste pe care dorim
să le alcătuim numai împreună
cu alegătorii. Acţiunea noastră
se va derula în mare parte pe
Internet, care este,
deocamdată, singurul instru-
ment de care ne vom putea
folosi pentru a contracara
monopolul pe care partidele
politice şi, în general, forţele

anti-româneşti şi anti-democ-
ratice l-au pus pe mass media.

Cine suntem noi?
Suntem un grup de

iniţiativă al cărui iniţiator şi
purtător de cuvînt este sub-
semnatul ION COJA (vezi
www.ioncoja.ro).  Din acest
grup fac parte şi domnii
OPREA NIŢĂ şi HORIA NIŢĂ.
În linii mari spus, grupul nostru
este alcătuit din persoane şi
personalităţi de orientări
politice variate, pe care i-a
adunat împreună voinţa de a
găsi soluţii viabile pentru sal-
varea ţării din starea de dezas-
tru naţional la care au adus-o
ultimii ani, ai aşa zisei tranziţii.
Considerăm că grupul nostru
este reprezentativ pentru cele
mai importante şi semnificative
componente ale societăţii
româneşti, pentru structura
electoratului nostru. Reprezen-
tativi pentru imensa majoritate
de oameni curaţi şi cinstiţi din
România!

Pornim de la convin-
gerea că (1) actuala clasă
politică nu este reprezentativă
pentru potenţialul societăţii
româneşti de a face faţă prob-
lemelor cu care este
confruntată România. Soci-
etatea românească nu se
recunoaşte în liota de
incompetenţi şi impostori din
aşa zisa noastră clasă politică!
Din Parlament şi din structurile
Guvernului!

Pornim de la convin-
gerea că (2) starea de dezas-
tru naţional este însuşi
rezultatul urmărit de cei care
ne-au guvernat până acum,
este opera malefică a unei
minorităţi perverse, sperjure,
trădătoare de Neam şi ţară, o
minoritate a cărei îndepărtare
de la pârghiile guvernării se im-
pune cu maximă urgenţă.

Pornim de la convin-
gerea că (3) România se află
sub dictatura partidelor parla-
mentare, a unor structuri
mafiote corupte şi irespons-
abile, trădătoare de ţară. Luaţi
împreună, aceştia alcătuiesc o
minoritate fără Dumnezeu, fără
suflet, egoistă şi rapace, egal
repartizată în toate partidele
care s-au succedat pe la gu-
vernare!

Pornim însă şi de la
convingerea că oamenii
serioşi, demni şi cinstiţi, buni
profesionişti, sunt majoritari
printre noi. Cei mai mulţi în
această ţară sunt oamenii de
caracter, oamenii care nu şi-au
făcut de ruşine nici familia, nici
numele de român, de om!
Dimpotrivă! Problema prob-
lemelor este că această ma-
joritate, a oamenilor cinstiţi şi
capabili, nu a reuşit până acum
să se organizeze, să se struc-
tureze şi să dea ea sensul de
evoluţie şi de dezvoltare a vieţii
social-politice şi spirituale din
România. Proiectul nostru
politic urmăreşte acest scop:
să edificăm o conştiinţă de sine
a acestei majorităţi benefice şi
binevoitoare pentru ţară, s-o
organizăm ca pe o entitate şi
să-i insuflăm încrederea în put-
erea noastră, a oamenilor
serioşi, de a oferi României o
alternativă la actuala gu-

vernare. O alternativă în care
românii să se recunoască, pe
care s-o urmeze şi s-o sprijine
cu toată dăruirea. E timpul ca
oamenii de bine din această
ţară, indiferent de etnie şi alte
particularităţi fireşti, să afle şi
să ştie unii de alţii, să afle că ei
sunt cei mai mulţi, să-şi
unească puterile şi să se pună
pe treabă într-un PROIECT
NAŢIONAL de salvare şi con-
solidare a valorilor noastre
supreme: identitate etnică
inconfundabilă şi suveranitatea
naţională inalienabilă!

Aşa cum îi este şi nu-
mele, LISTA NAŢIONALĂ
încearcă, într-o primă etapă,
să facă un soi de recensămînt
al concetăţenilor noştri care
merită încrederea şi respectul
colegilor, al vecinilor, al
cunoscuţilor şi implicit, la
nevoie, dacă va fi cazul, re-
spectul electoratului. La
alcătuirea acestei liste sunt
invitaţi să participe toţi românii
care s-au săturat să vadă în
fruntea noastră tot soiul de in-
fractori, cărora li se potriveşte
mai degrabă un loc dincolo de
gratii, în spaţii bine păzite, de
penitenţă şi de meditaţie
forţată la fărădelegile
săvârşite.

În principiu, LISTA va fi
alcătuită prin schemă
piramidală: fiecare membru al
grupului de iniţiativă a propus
o listă personală, proprie, pe
care a trecut numele
cunoscuţilor pe care îi
consideră demni să figureze
pe LISTA NAŢIONALĂ.
Fiecare persoană înscrisă ast-
fel pe LISTĂ va fi invitată să
facă propria sa listă de prop-
uneri, iar cei propuşi pot fi la
rândul lor autori ai unei alte
liste de propuneri pentru LISTA
NAŢIONALĂ. şi aşa mai de-
parte! Se vor accepta şi auto-
propuneri, în condiţii ce
urmează a fi precizate prin
următoarele circulare, mai
tehnice, mai aplicate la reali-
tatea şi acţiunea concretă.Ne
aşteptăm ca pe această LISTĂ
să fie înscrişi sute de mii de
români. LISTA rămâne
deschisă şi ea se completează
mereu cu alte propuneri. Vrem
să fim bine înţeleşi: Prezenţa
pe LISTA NAŢIONALĂ nu
reprezintă un act de voinţă, o
opţiune politică a persoanelor
înscrise. Nu se pune nici prob-
lema de a accepta sau nu să
figuraţi pe această LISTĂ.
Prezenţa pe LISTA
NAŢIONALĂ este doar un
semn, din partea
concetăţenilor, a cunoscuţilor,
că persoana dumneavoastră
merită să se bucure de re-
spectul şi preţuirea celorlalţi!
De încrederea celorlalţi! Atât şi
nimic mai mult! Insistăm
asupra acestei precizări:
prezenţa pe LISTA
NAŢIONALĂ nu semnifică
nimic cu privire la opţiunile
politice ale persoanelor re-
spective, nu angajează în
niciun fel, într-o direcţie sau
alta a eşichierului politic! Ci
este semnul că, până la proba
contrarie, persoana în cauză
este apreciată şi preţuită de
alte persoane, aflate şi ele pe

LISTA NAŢIONALĂ, ca fiind un
om cinstit, corect, priceput, un
membru de nădejde al
comunităţii noastre naţionale,
indiferent de etnie, religie, pro-
fesie, stare materială.

Rostul LISTEI
NAŢIONALE este ca prin
numărul şi calitatea celor astfel
„recenzaţi” să căpătăm o imag-
ine realistă asupra potenţialului
românesc de a se manifesta în
istorie, în lumea de azi şi de
mâine! Vom şti astfel pe ce ne
putem baza dacă intenţionăm
să demarăm o strategie
realistă pentru ieşirea din
impas şi afirmarea noastră, ca
români, în lume, în istorie! Afir-
marea noastră ca subiecte ale
istoriei, iar nu ca obiecte docile
şi neputincioase ale voinţei şi
strategiei altora, de peste mări
şi ţări!

De câteva decenii
bune, ne-prietenii noştri duc o
politică subtilă şi vicleană de
descurajare a românilor, de
defăimare a tot ce este româ-
nesc, pentru a vlăgui energiile
naţionale, pentru a le împied-
ica să acţioneze cu toată în-
crederea în viitor. 

Anti-românismul este
o realitate tristă a zilelor noas-
tre, care trebuie contracarată
prin toate mijloacele. Suntem
preocupaţi de declanşarea
unei campanii permanente
care, în respectul adevărului,
să le redea românilor încred-
erea în propriile forţe şi mân-
dria, satisfacţia că aparţin
neamului românesc! Suntem
de asemenea preocupaţi de in-
staurarea şi întreţinerea unei
atmosfere de bună convieţuire,
liber consimţită între toate
componentele etnice, reli-
gioase, sociale sau profesion-
ale din societatea
românească, a unor relaţii de
cooperare, armonie şi con-
cordie socială, de co-intere-
sare a tuturor cetăţenilor
români într-un climat de loiali-
tate reciprocă, de respect şi
preţuire a Celuilalt, prin ac-
ceptarea senină şi
neprecupeţită a îndatoririlor de
cetăţean român. Nu promitem
drepturi şi avantaje, căci v-aţi
săturat de minciuni şi
propagandă. Vă chemăm să
conştientizăm împreună care
ne sunt îndatoririle, obligaţiile
faţă de cei ce vin după noi, faţă
de propria noastră demnitate
de om! De român! Vă chemăm
să acţionăm în consecinţă! Nu
pentru privilegii, ci pentru Pa-
trie şi Onoare!

Sigla Partidului
Naţional Democrat Creştin
este sfânta cruce! Sub acest
semn vă chemăm să ne
adunăm forţele şi să
transformăm România într-o
ţară mai frumoasă decât cea
pe care au stricat-o şi urâţit-o
vînzătorii de neam şi de ţară!
Să facem din România un
pământ al credinţei în bine, în
dreptate, în puterea muncii şi a
talentului de a rodi, de a-l face
pe om, pe fiecare dintre noi,
să-şi valorifice integral
potenţialul de creaţie şi făptuire
cu care l-a înzestrat bunul
Dumnezeu! O Românie în care
descurajarea şi combaterea

imposturii, a veleitarismului
agresiv, a invidiei şi a minciunii
să devină politică de stat!

*
Într-un sens mai re-

strâns, LISTA NAŢIONALĂ
este numele sub care va par-
ticipa la alegeri alianţa politică
constituită în jurul PNDC,
alianţă de partide şi ONG-uri
cu vocaţie patriotică. În mod
deosebit invităm să candideze
pe LISTA NAŢIONALĂ per-
soanele independente politic,
care nu vor, cel puţin
deocamdată, să se înregi-
menteze politic, adică
candidaţii independenţi pe
care actuala legislaţie îi
împiedică, practic, să can-
dideze, să aibă un cuvînt de
spus în viaţa noastră politică.
Or, majoritatea oamenilor de
valoare din România s-au ţinut
deoparte de clasa politică, con-
siderând, pe bună dreptate,
că-i compromite apartenenţa la
vreunul dintre partidele care au
făcut atât de mult rău ţării, care
au făcut de ruşine numele de
român, de om! Pe oamenii de
ispravă, cu vocaţie pentru ac-
tivitate publică, „obştească”, îi
invităm acum, sub egida unui
partid întru totul onorabil, să se
pregătească sufleteşte pentru
a accepta povara candidaturii
la alegerile locale sau
naţionale.

Îi invităm pe toţi
românii voitori de bine pentru
viitorul nostru românesc să se
gândescă cu seriozitate la ei
înşişi şi la persoanele cunos-
cute pentru a identifica, printre
colegi, prieteni sau cunoscuţi,
persoanele demne să can-
dideze şi capabile, odată alese
fiind, să servească cu devota-
ment şi profesionalism cauza
interesului naţional! Primim
propuneri din partea oricui, in-
clusiv auto-propuneri, iar dacă
aceste propuneri satisfac cri-
teriile noastre, candidatura se
acceptă! Ne-o însuşim şi o
promovăm cu bucurie! Avem
nevoie de sute de candidaţi
pentru alegerile parlamentare
şi de câteva mii de candidaţi
pentru primării! În curând vom
demara ACŢIUNEA
NAŢIONALĂ, conform
PROIECTULUI NAŢIONAL ex-
istent, proiect a cărui definiti-
vare aşteaptă sugestii şi
propuneri din partea oricui!
Alcătuirea LISTEI NAŢIONALE
este una dintre priorităţi!

*
Reuşita noastră de-

pinde mult de cei care vor veni
alături de noi! Îi primim pe toţi
ca pe nişte tovarăşi de drum,
ca pe nişte camarazi cu care
vom împărţi bărbăteşte
greutăţile teribilei încercări
care ne aşteaptă. Îi primim ca
pe nişte colegi şi prieteni! Ca
pe nişte fraţi!

Vom izbândi dacă ne
vom pricepe să re-clădim frăţia
românească, operă la care îi
invităm să participe pe toţi
compatrioţii, indiferent de
etnie, religie, preferinţe politice
sau ideologie!

Trăiască România şi
toţi cei care îi vor binele!

Doamne, ajută!                     ●



Ghimpele Națiunii

Cu „Big Brother” la putereCu „Big Brother” la putere

Cezar 
A. Mihalache

PPentru o ţară care a
trăit câteva decenii sub
teroarea serviciile secrete şi
a delaţiunilor vecinilor care
ascultau la „borcanul” lipit
de perete când şi cum trădai
sistemul la galena acordată
pe undele „Europei libere”
sau, mai dramatic, stre-
curând în patul conjugal ex-
tensiile necesare „muncii
operative”, numirea în capul
treburilor ţării a unui per-
sonaj venit „din servicii”,
chiar dacă teoretic nu mai
există nici o legătură între
ceea ce a fost acum două
decenii şi sistemul de acum,
poate trezi fobii reale. Poate
recrea sistemul de teroare
de atunci, dar cu mijloacele
mult mai perverse ale
societăţii informaţionale de
azi, poate redeschide
fisurile sociale ale neîncred-
erii generale.

Astfel, numirea fos-
tului director SIE în fruntea
Guvernului într-un moment
european tensionat, când
se forţează semnarea unui
acord care, sub aparenţa
identificării pirateriei infor-
matice (ACTA), act care va

pune practic la dispoziţia
guvernelor mijloacele de a
intra legal în fiecare casă
( d a r  
nu prin microfoanele
butucănoase strecurate în
telefonul cu disc, ci prin
obligaţia furnizorilor de in-
ternet de a supraveghea
conţinutul computerelor per-
sonale ale clienţilor), nu
este nicidecum o nouă gafă
marca Traian Băsescu.
Dimpotrivă, ne aflăm în faţa
unui alt exerciţiu de forţă
prin care președintele vrea
să demonstreze Europei că
poate fi cu un pas înainte în
impunerea dubiosului act
e u r o p e a n .

De aceea, nu doar
că a plusat pentru
semnarea imediată a acor-
dului ACTA, deşi multe ţări
critică vehement acest cal
troian legislativ, dar a mers
mult mai departe, numind şi
un personaj „garantat” de
servicii în fruntea guvernului
său. Garantat şi, cel mai
probabil, livrat! Iar prin acest
gest, preşedintele a mascat
şi un periculos joc politic in-
tern, prin numirea fostului
director SIE în fruntea Gu-
vernului în condiţiile presiu-
nii unor lideri europeni de a
impune acordul ACTA, ni-
meni neputând să-i mai

reproşeze această gravă
scurtcircuitare a legilor,
normelor şi cutumelor refer-
itoare la activitatea politică a
foştilor angajaţi ai unui ser-
viciu secret.

Şi totuşi, oricât de
riscantă a fost numirea lui

Mihai Răzvan Ungureanu,
această mişcare în an elec-
toral poate avea şi un sub-
stract deloc de neglijat.
Posibila reactivare a
ofiţerilor sub acoperire din
societatea românească, mai
ales a acelora din presă.
Dar nu pentru deconspir-
area şi lustraţia pe care le
aşteptăm de două decenii,
ci pentru transformarea
acestora în marionete şi
„tonomate” aservite puterii
în viitoarea campanie
electorală. Pentru că, prin
punerea listelor cu aceştia,

nu la dispoziţia societăţii
civice, ci pe tejgheaua
decizională a preşedintelui,
vom asista la nunţarea felu-
lui de abordare editorială a
mulor ziarişti.

Pe de altă parte,
venind şi spunând ţării, sub-

liniind chiar, şi nu ironic, că
ştia că îl va numi pe Un-
gureanu cu mult timp
înainte de a avea garanţia
că Emil Boc că va pleca,
mesajul lui Traian Băsescu
pentru mase ar putea fi, nu
doar acela că de acum
guvernăm cu serviciile pe
faţă, ci realitatea că acest
lucru se întâmplă de multă
vreme.

O recunoaştere
oficială (bineînţeles, cu toţii
intuiam acest lucru, dar
acum preşedintele practic a
şi recunoscut-o!), ceea ce

se constituite într-un cap de
acuzare pentru declanşarea
procedurilor de suspendare
a preşedintelui.

Evident, dacă nu am
cunoaşte personajul, am
putea crede că acestă
declaraţie publică a fost o
încercare sinceră de a ne
avertiza despre cei ce ne
conduc de fapt. O decon-
spirare pe care Emil Con-
stantinescu nu a avut
curajul să şi-o asume la vre-
mea lui, dar pe care, iată!,  a
făcut-o curajosul timonier al
Cotrocenilor!

Dar nu este decât o
altă parte a şaradei pe care
Traian Băsescu o serveşte
ţării. Ştiind că nu are ce să
piardă, preşedintele joacă la
două capete (inclusiv la cel
„roşu”, al firului cu unchiul
Sam) şi încearcă să
întoarcă decizia desemnării
noului premier în favoarea
sa.

●

Ponta: „îmi doresc foarte mult ca UDMR să intre în următorul Parlament”Ponta: „îmi doresc foarte mult ca UDMR să intre în următorul Parlament”

Claudiu Aiudeanu

AAfirmaţia a fost
făcută – potrivit Mediafax –
în ziua de 11 februarie a.c.,
la Sf. Gheorghe, de către
liderul social-democrat Vic-
tor Ponta. El a enumerat şi
motivele acestei dorinţe,
între care: „ pentru o ţară
democratică o minoritate
importantă, cum este 
cea maghiară, fără o
reprezentare parlamentară,
ar fi un lucru rău… toate
tensiunile rămân pe plan
local ceea ce nu-i bine” sau:
„îmi doresc ca UDMR să
intre în Parlament, şi nu par-
tidul domnului Tokes (n.n.-
Partidul Popular Maghiar
din Transilvania) pentru că,
din punctul nostru de
vedere, al USL, domnul
Tokes reprezintă un mod de
a face politică extremist,
aproape fascist…şi pentru
noi partidul domnului Tokes
nu a fost şi nu va fi niciodată
un partener de dialog”. 

În acelaşi context,
Victor Ponta, referindu-se la
configuraţia viitoare a Parla-
mentului, a afirmat că în
acesta „o să intre partide
extremiste, cum ar fi Par-
tidul Poporului sau Partidul
România Mare”.

Pentru mine, dar
cred că şi pentru orice

român de bună credinţă, nu
contează absolut de loc mo-
tivele pentru care Victor
Ponta doreşte prezenţa
UDMR în viitorul Parlament
al României, chiar şi numai
în opoziţie.

Nu contează nici
diferenţierea pe care
încearcă să o facă între
UDMR, pe de o parte şi Par-
tidul Popular Maghiar din
Transilvania (a lui Tokes),
Jobbik şi alte partide de
extremă dreapta din Un-
garia, pe de altă parte. În
schimb, ar fi contat foarte
mult, inclusiv pentru o parte
covârşitoare din electoratul
domnului Ponta, şi, pe cale
de consecinţă, şi al USL-
ului, dacă acesta ar fi făcut
referire la faptul că UDMR 
a încălcat Constituţia şi
legile ţării prin susţinerea şi
solicitarea înfăptuirii au-
tonomiei teritoriale a aşa
zisului ţinut secuiesc, ceea
ce reprezintă un atentat la
integitatea teritorială a
României. Şi tot atât de
mult, dacă ar fi condamnat
încălcarea „Jurământului de
credinţă faţă de ţară şi
popor”, de către parlamen-
tarii UDMR, depus la in-
trarea în Parlamentul
României: „ Jur credinţă pa-
triei mele România, jur să
respect Constituţia şi legile
ţării, jur să apăr democraţia,

drepturile şi libertăţile fun-
damentale ale cetăţenilor,
s u v e r a n i t a t e a ,
independenţa, unitatea şi in-
tegritatea teritorială a
României…”(prevăzut în
„Legea privind Statutul
deputaţilor şi senatorilor”).

În ceea ce priveşte
diferenţa între UDMR şi
PPMT, Jobbik (Ungaria) şi
alte partide extremiste un-
gare, aceasta nu există,
asemănarea dintre ele fiind
evidentă prin, mai ales,
susţinerea la unison de
către toate acestea a
realizării autonomiei teritori-
ale pe criterii etnice a 
aşa zisului ţinut secuiesc!
Faptul că modalităţile de
transpunere în practică a

acestui deziderat sunt
diferite nu schimbă datele
problemei, întrucât scopul
final urmărit îl constituie
dezmembrarea teritorială a
României! Se poate însă ca
domnul Ponta să nu fi
cunoscut, atunci când a

făcut diferenţa între UDMR
şi Partidul „Jobbik”, din Un-
garia, că doi lideri importanţi
ai acestei formaţiuni politi-
ce ungare, Vona Gabor,
preşedintele partidului 
şi Balczo Zoltan,
vicepreşedinte al Parlamen-
tului Ungariei, în timpul
prezenţei lor în România,
primul la 14 august 2010 (la
Gheorghieni) şi al doilea la
28 mai 2011(la Ghindeni,
jud.Mureş) au venit chiar în
întâmpinarea dorinţelor au-

tonomist-teritoriale ale
UDMR? Vona Gabor a inci-
tat etnicii maghiari pentru ca
aceştia să solicite ajutorul
statului ungar în  scopul
realizării autonomiei aşa
zisului ţinut secuiesc, iar
Balczo Zoltan a afirmat că
guvernul ungar ar trebui să
sprijine şi material, nu
numai moral, autonomia
„ţinutului secuiesc”! Exem-
plele pot continua.

În ceea ce priveşte
afirmaţia „partide extrem-
iste, cum ar fi Partidul
Poporului sau România
Mare”,  ne întrebăm cine
este extremist? cel care
nesocoteşte Constituţia 
şi caracterul naţional unitar
al statului român,
batjocoreşte simbolurile
noastre naţionale şi istoria,
incitând la segregaţionism şi
dicriminare pe criterii etnice
(adică UDMR), sau cei care
pe bună dreptate condamnă
toate aceste poziţii ale lor,
lucru pe care de altfel îl face
orice român „de bun simţ”?
Sau trăim vremuri în care s-
au întors toate cu capul în
jos, în care nu mai ai voie să
fii cetăţean patriot, „de bun
simţ”, că rişti să fi catalogat
drept extremist şi antieuro-
pean!!!???

●


