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cât braţul soldaţilor.”

- Nicolae Iorga
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Adio!Adio!

Maria
Diana Popescu

LLa început a fost un
telefon şi telefonul era la
preşedinte”. După 78 de zile,
„cel mai mare cărturar şi scriitor
român al momentului” (scuipaţi
în sîn, dacă v-aţi speriat), den-
umit astfel pentru „orbitorul” tal-
ent literar (gravă eroare), a
devenit un apel de Adio, iar Gu-
vernul MRU, istorie cu bătaie
scurtă. Drept urmare, ne vom
aştepta la tonuri ocupate cu
bătaie lungă. 

La începutul mandatu-
lui, cînd a declarat că a studiat
la Oxford, cei cu IQ-ul mititel din
gaşcă au exclamat: „ecce
homo”! – tocmai bun de „prim”,
mai ales că e de-al nostru. Cum
se construiesc „personalităţile
politice”? Iei una bucată de om,
îl creşti de mic, îi descoperi
vulnerabilităţile, iar la momentul
cheie îl salţi la tribună ca să-ţi
returneze datoriile. 

Aşa a fost fabricat şi
„legendarul” care pînă la
moţiune pretindea arogant că
va salva naţiunea, împreună cu
merceologii culturali, ale căror
clasamente sînt luate în seamă
mai ceva ca nominalizările
Oscar. Cît despre spiritul lor,
despre scînteia Dumnezeiască
din ei, oricît am scăpăra am-
narul, nu va apărea în veci. Sînt
nişte clone ale unui program
neprietenos poporului român.

După alungarea guver-
nului, deşi era tot timpul în
minte cu „organismele vii care
fac ouă în continuu”, ex-agricul-

torul „prim” al ţării se va face
apicultor. Aşa a promis public.
Fotoliul ministerial i-a deschis
apetitul pentru albinărit.
Găinăriile n-au ţinut prea mult. 

Să-l vedem lucrînd cu
albinele, dar lingîndu-se pe bot!
Şi dacă poporul nu va consuma
miere precum ne-a indicat, va
merge la export. Chinezii au
venit în România special după
mierea noastră. 

Aşadar, moţiunea a
aruncat portocalele în storcător,
Obama a fost stropit cu iaurt
într-un restaurant-bar din Boul-
der – Colorado), fostul premier
ucrainean Iulia Timoşenko a
ajuns la spital cu vînătăi după
ce a fost bătută de un gardian,
iar promisiunea electrificării tu-
turor gospodăriilor şi satelor din
ţară a rămas pe hîrtiile guver-
nului gonit de moţiune. În mile-
niul trei montarea unor stîlpi şi
a unor fire conducătoare de
electricitate este pentru
guvernaţii noştri echivalentă cu
trimiterea unei rachete pe
Marte. 

O normalitate a
civilizaţiei a devenit o dificilă
problemă naţională. În Româ-
nia există 97.805 de gospodării
neelectrificate, amplasate în
2.284 de localităţi străbătute de
uliţe neasfaltate. Din total,
2.822 de gospodării se află în
97 de localităţi complet neelec-
trificate. Secretul este că din
cinci români de la sat, trei se
spală în lighean sau în butoi, şi
au pe post de toaletă o groapă
săpată în pămînt, din cauză 
că unii primari trec în propri-
etatea lor fondurile destinate

modernizării satelor şi
locuinţelor. Nimic pentru popor!

De 22 de ani, drumurile
naţionale n-au ajuns nici azi
pînă la capăt, ci doar la uriaşele
vile ale puterii. Toţi miniştrii se
angajează să facă drumuri. 

Probabil, de pe cen-
turile lor îşi iau plus-valoarea.
Corupţia a atins culmi nemaiîn-
tîlnite în istoria României! Era şi
timpul ca furtuna de săpătmîna
trecută, care a împrăştiat pe
unde nu trebuia soluţia de stîr-
pit căpuşele din parcurile Capi-
talei, să aibă efect asupra celor
din iarba Puterii. Nu ştiu cum
ne-am pricopsit cu fauna
aceasta care a căpuşat
poporul, cu exemplarele aces-
tea a căror cranii, ca nişte cutii
goale din care a fost furată
vioara, se rotesc instinctual
numai după putere şi pradă.

Valurile tulburi ale lui
1989 au aruncat pe mal tot felul
de ciudaţi, de ascensiuni fulmi-
nante ale unor, pînă atunci,
nulităţi, azi, genii în serie, încît
te miri, ce stea luciferică le-a in-
vadat creierul. Mai ieri bufoni
obraznici, azi, pe scena
naţională, citindu-ne de pe hîr-
tie despre importanţa sacrificiu-
lui pentru buzunarele lor,
experţii cu trei patru masterate
internaţionale au C.V.-uri în
engleză, lungi cît o săptămînă
de post, materializate din şi prin
anturaje colorate. Pe unde
calcă aceşti măriţi cu mandatul
lor, este numai baltoacă, balast
şi dosare penale, pentru că de
greblat, nici vorbă..

●

„Ia de la Băsescu!”„Ia de la Băsescu!”

Cezar
A. Mihalache

PPreşedintele şi-a
văzut visul cu ochii! În fine,
măcar cu unul dintre ei şi
măcar o parte din vis… De
data aceasta, ţara chiar a luat
de la el! A primit nişte portocale
pe post de mită sau pomană,
încă nu e clar, dar a primit
ceva. Şi este un mare pas în
încercarea preşedintelui de a
„reîntregii”, dacă nu salariile,
măcar perspectivele electorale
pentru partidul sau mişcarea
sa de suflet. Încă nu e clar ce e
acum mai aproape de sufletul
lui Traian Băsescu, dar faptul
că a dat „de pomană” nişte
portocale, ar trebui să-l pună
pe gânduri pe Emil Boc. Că
poate urmează el la „dar”. Şi-l
dă Traian Băsescu înapoi, nu
Clujului, ci direct vetrei care l-a
născut. Să-l facă sătean de
onoare şi să-l ţie acolo.

E drept, pare că ţara
şi-a încasat „dreptul” de la
preşedintele ei. Nu salarii re-
cuperate, nu pensii corectate,
nu ajutoarele sociale. Şi a
primit, nu prin intermediul pen-
sionarului, care i-ar fi dat
preşedintelui cu portocala în
cap, după cum l-au luat pe
Prigoană la prigonit cu tot cu
pliciul şi musca lui blondă,
amândoi „nimeriţi” la ecolo-
gizat gunoaie aduse de cu
noaptea de vrednicii partidului,
ci prin intermediul mass-
media.

A aceloraşi fătuce
nepricepute şi nelipsite când
preşedintele iese pe la mall-uri
să-şi încarce logan-ul româ-
nesc cu reclamă anti-
olandeză, dar nu neapărat
românească, şi nimereşte
aceleaşi fătuci de presă.
Hăhăit el, ruşinate şi
emoţionate ele, le dă peste
nas cu rimelul tupeului de le
ies gândurile negândite din fru-
moasele lor căpşoare. Iar ele
chiar au primit de la
preşedinte. S-au mai codit, s-
au mai pripit, şi-or fi zis că se
supără bătrânele tonomate
când o sa vadă ce mare
prostie au făcut, dar nu s-au
putut abţine. Păi’ ce, băştinaşii
când văd sclipici mai ştiu ei de
deontologie? Mai văd ei în
cioburile de sticlă botul zimţat
de ofuscare şi nemulţumire al
„crocodilului” de presă?

Aşa că, în contradicţie
cu tot ceea ce ar fi vrut ţara să-
i transmită în astfel de clipe
preşedintelui ei, sărmanele au
primit. Că nu mai văzuseră aşa
ceva: portocale din mâna
preşedintelui de o să le ţină la
icoană până s-or stafidi. Ele,
partidul, preşedintele…

Aşadar, preşedintele a
ieşit în decor de mall cu trusoul
de candidat pe care l-a

înfăşcat repede de pe
posterele de la vechile alegeri.
Şi a coborât printre muritorii tot
mai puţin consumatori cu doar
câteva zile înainte de startul
campaniei electorale.

A ieşit, nu să facă val-
uri, că s-ar putea să
naufragieze deloc plăcut dacă
se dă la bălăcit în băi de
mulţimi neportocalii, ci să mai
spele din imaginea partidului
(sau mişării!) de suflet imag-
inea. Nu pe tomberoane, gar-
duri şi panotaje, ca alţii, şi fără
îndemnuri de reclame mas-
cate de flit electoral.

Preşedintele a ieşit
dară printre oameni… Ca o
reclamă, nici măcar
reambalată, dintr-un film politic
imperfect. Şi-a pus cămaşa şi
pantolonii din afişul fumat de o
campanie, să-i arate lui Udrea
că bărbatul „perfect” nu are
nevoie de rebrenduire nici
măcar de ziua ilogică a
bărbatului consumator de
bere, şi s-a dus la mall. Unul
pur românesc chiar dacă nu-
mele e orice, dar nu românesc.
Acolo a luat câte ceva d’ale
gurii. A luat şi o frunzuliţă. Nu
e la Udrea şi nici o stârpitură
ofilită de contrabanda din
Olanda, ci o sălată
românească adevărată.

Şi a primit şi el ceva…
Minune mare, cineva chiar i-a
dat ceva. „Ia de la Popor, Tra-
iane!”. A primit o bere. Dar 
treaba e, cine l-o fi confundat
cu „Dorel”, nepriceputul
şantierului unei Românii în
paragină, de i-a dat, nu un wis-
chi, ci o biată bere?

Păi’, se poate, atât
valorează el? O bere…

În fine, în(tre) cele din
urmă şi-a deschis desaga de
neam de traistă, a băgat mâna
în rafia portocalelor şi a în-
ceput să împartă în stânga şi
în dreapta. Ca pomană, ca
mită… Nu mai contează. Im-
portant e că, din nou, şi-a bătut
joc de o ţară întreagă,
transmiţând mesajul mitei
politice: „Luaţi de la Băsescu!”.

A arătat presei şi ţării
cam care este părerea lui
despe jurnaliştii care acceptă
aşa de uşor să ciugulească din
palma preşedintelui, că îţi vine
să-i compătimeşti.

Pe ei i-a „miluit” cu
câte o portocală. Că da bine şi
la culoarea partidului. Pe noi,
restul, oricum ne-a miluit de
mult…

●

Amenințarea restaurației în învățământ

Iulian Chivu

CCine își pune speranțe
prea mari în Guvernul Ponta va
avea dezamăgirea excedentu-
lui din mai multe direcții: 1)
voința premierului exuberant
(care jubileaza la investitură,
încât uită să se mai și închine)
va fi moderată de rigorile crizei
și de angajamentele comunitar-
europene; 2) mesajul politic în
numele USL va încerca să nu o
compromită cel puțin până la
alegerile parlamentare; 3) clien-
telismul politic, mai ales în
condițiile unei așteptări de două
mandate pentru social-
democrați, se va manifesta dis-
imulat și va fi greu de stăvilit; 4)
vanitățile puterii vor risca
schimbări necugetate cât să
șteargă toate urmele guvernării
PDL; 5) guvernarea lui Ponta
va fi marcată de lupta pentru
președinție, angajată împotriva
dorinței unei majorități a elec-
toratului de a avea președintele
de altă culoare politică decât
guvernul etc. 

Deocamdată, guvernul
rabatabil încropit în grabă

evidentă și sub impulsurile
emoționale ale victoriei va fi
nevoit să răspundă unor co-
mandamente de agendă
electorală fie amânând unele
scadențe cum ar fi cele reven-
dicativ-salariale, ceea ce s-ar
putea simți la urne, fie trecând
fără echivoc la pomeni elec-
torale frontale, fiindcă românul
se lasă încântat ușor de promi-
siuni și speranțe ieftine, ca mai
apoi tot el să achite costurile
naivității. Unul dintre sectoarele
pe care s-a bătut multă
monedă de schimb electoral în
ultimele două legislaturi,
Învățământul, se va confrunta
în mod evident cu tendințe
restauraționiste păguboase; cu
Sănătatea lucrurile stau pre-
cum cu Justiția – adică nu vor
putea fi închise toate robinetele
fiindcă, dacă nu va mai curge,
măcar va trebui să pice. In
DNA, dacă nu vor fi  tăiate ela-
nurile, ele vor fi revanșard ori-
entate spre PDL și clientela lui,
așa încât un Adrian Năstase să
pară o victimă grațiabilă a Tra-
ian Băsescu. Din păcate, în
învățământul preuniversitar,
efectul Andronescu se va

resimți și din umbră știut fiind
că, în domeniu, emulul are
multe opinii și soluții originale. 

Revenirea la vechi
forme de organizare și
desfășurare a evaluării (teste
naționale, bacalaureat, ad-
mitere în învățământul superior
etc.), adoptarea unui nou cur-
riculum național, poate și 
recentralizarea angajării per-
sonalului didactic vor conduce
la o nouă Lege a
Învățământului, care ar bul-
versa sistemul și așa zdrunci-
nat deinechități, de ezitări, de
tatonări, de impas. La această
dată, în învățământul preuni-
versitar se derulează pregătirile
pentru angajarea/titularizarea
descentralizată a personalului
didactic, un prim pas spre au-
tonomia unității de învățământ,
după ce criteriul bugetului pe
numărul de elevi a devenit deja
operant. Delegarea unor
responsabilități în seama con-
siliilor de administrație din școli
e un act de normalitate, un pas
firesc după ceilalți și în per-
spectiva altora.

●
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Atenţie, români! Fiţi în gardă! Istoria e pe cale să se repete!!! Atenţie, români! Fiţi în gardă! Istoria e pe cale să se repete!!! 
„Mica Ungarie” din inima României„Mica Ungarie” din inima României

Ilie
Șandru

SSe împlinesc, în
acest an, şase decenii de
când, din ordinul expres al
lui Stalin, în România s-a
creat prima structură admin-
istrativ- teritorială bazată pe
principii etnice: Regiunea
Autonomă Maghiară.

Regiunea Autonomă
Maghiară a fost creată în
baza Legii nr. 5/1952, prin
care în locul celor 58 
de judeţe tradiţionale
româneşti, au fost create 28
de regiuni şi 177 de raioane,
după modelul sovietic. 

Regiunea Autonomă
Maghiară s-a înfiinţat la or-
dinul lui Stalin, ca un fel de
„poliţă de asigurare” a con-
trolului sovietic asupra con-
ducerii de partid şi de stat
din România, după ce Ghe-
orghe Gheorghiu-Dej a
reuşit să înlăture agentura
sovietică, cunoscută şi sub
denumirea de „Biroul
Moscova”, formată din Ana
Pauker (n. Hanna Rabin-
sohn), Vasile Lupu (n. Luka
Laszlo) şi Theohari
Georgescu. Noua structură
etnică, un adevărat „protec-
torat sovietic”, avea o
suprafaţă de 13.550 kmp şi
o populaţie de 730.000 de
locuitori, în majoritate de
etnie maghiară.

Au trecut de atunci
60 de ani. O aniversare de
tristă amintire care trezeşte
în memoria noastră, a celor
ce am avut „fericirea” de 
a trăi în acea perioadă, mo-
mente de adâncă
amărăciune şi tristeţe. 

Aceasta ca urmare
a comportamentului de-a
dreptul duşmănos faţă de
populaţia românească a mi-
noritarilor unguri, deveniţi
dictatori absoluţi pe 
o însemnată suprafaţă 
a pământului românesc. 

O adevărată „mică
Ungarie”, barbară şi
medievală, în centrul ge-
ografic al României!

Din păcate, iată, nu
putem vorbi despre aseme-
nea vremuri de tristă am-
intire doar la timpul trecut. 

Ele sunt readuse din
nou în actualitate prin
strădaniile permanente şi
insistente ale liderilor
udemerişti, pecemişti şi de
noul partid etnic al lui Tokes
Laszlo, care militează 
pentru crearea ţinutului se-
cuiesc autonom, adică o
nouă regiune autonomă
maghiară, folosindu-se de
politica şantajului şi de
neghiobia şi prostia 
politicienilor români.

Liderii de astăzi ai

minorităţii maghiare, adică
cei ce „s-au urcat în spatele
secuilor”, strigând că
vorbesc în numele lor, pre-
cum: Tokes Laszlo, Marko
Bela, Frunda Gyorgy, Sogor
Csaba, Raduly Robert,
Szasz Jeno şi alţii, nu fac
decât să urmeze calea
deschisă de înaintaşii lor,
foştii lideri din Regiunea
Autonomă Maghiară: Csu-
por Lajos, Gere Mihaly,
Szasz Mihaly, Szofetfy
Zoltan, Molnar Janos, Fodor
Geza şi mulţi alţii. Pentru cei
de ieri, ca şi pentru cei de

azi, nimic nu s-a schimbat,
fiindcă „ţara, naţiunea,
instituţiile şi tot ce este
valah, e înaintea noastră su-
perlativul odiosului ce tre-
buie urât din toate puterile şi
combătut prin toate mi-
jloacele”. Fiindcă „în trecutul
nostru de dominaţie ne-a
devenit o a doua natură
dispreţuirea valahului”.

„Poliţa de asigurare
a lui Stalin: Regiunea
Autonomă Maghiară”
(Din volumul Fereşte-mă,
Doamne, de prieteni…, de
Larry L. Watts)

Astfel, când Dej a
eliminat „Biroul Moscova”
(Pauker, Luca şi
Georgescu) din controlul
asupra afacerilor României,
conducătorul sovietic
(Stalin) a „impus” Regiunea
Autonomă Maghiară (RAM),
instituţionalizând statutul de
facto de protectorat al
Moscovei. Problema au-
tonomiei maghiare, pe care
Moscova o ridicase în sep-
tembrie 1951 şi Bucureştii o
paraseră, a reapărut la
sfârşitul lui martie 1952, la
acelaşi comitet politic în
care Dej îşi prezentase
primele acuzaţii împotriva
lui Luca. Proiectul de
Constituţie, trimis la
Moscova la mijlocul lunii
mai, a fost „reformulat de
Stalin şi de Molotov”, în sen-
sul înfiinţării RAM. 

După cum se stipula
în noua Constituţie stalinistă

(Art. 19), RAM cuprindea
„zona locuită în bloc com-
pact de populaţia secuiască
maghiară şi care are o con-
ducere administrativă
independentă, aleasă de
locuitorii RAM”. 

Această preocupare
sovietică pentru trans-
plantarea structurilor „regiu-
nii autonome” a fost total
unică în cadrul Blocului So-
vietic.

Foarte puţini de la
Bucureşti au fost încântaţi
de această limitare a
suveranităţii. Dej mai puţin

decât oricine. 
Instituţionalizarea

influenţei sovietice era de-
osebit de transparentă pen-
tru că amendamentele lui
Stalin nu recunoşteau
România ca „stat unitar” şi
stabileau precedentul oferirii
autonomiei administrative
unor blocuri etnice „com-
pacte”, sporind posibilitatea
creării unor alte zone au-
tonome şi federalizării
României. Stalin a mai so-
licitat ca în Constituţie să fie
introdus un „preambul” în
care să se specifice 
că România îşi datora
existenţa „istoricei victorii a
Uniunii Sovietice” şi
„eliberării de către glorioasa
armată sovietică”.

Încă o dată,
oficialităţilor române li se
cerea să-şi părăsească pos-
turile în timp ce le lua locul
noua conducere maghiară
etnică, „numită de adjunctul
ministrului de interne, ungu-
rul Janos Vincze (Ion
Vinţe)”. 

Din nou, conduc-
erea maghiară locală a în-
ceput să-i excludă pe
români din poziţiile 
cu influenţă politică, sub
nivelul proporţional de
reprezentare în rândul
populaţiei. Încă o dată
românii au devenit „străinii
insultaţi sau ameninţaţi pub-
lic” de extremiştii din majori-
tatea locală, iar Bucureştii
nu erau capabili să intervină

în vreun fel.
Lajos Csupor,

conducător al RAM de-a
lungul întregii sale
existenţe, a menţinut 
un contact strâns cu
reprezentanţii militari şi cu
consulul sovietic din Cluj (în
acelaşi timp ofiţer KGB), Al-
bert Petrovici Akulov, pre-
cum şi cu diplomaţii
maghiari. De exemplu, mili-
tarii sovietici aveau coman-
damente în Tâgu-Mureş,
Sfântu-Gheorghe, Mier-
curea-Ciuc, Cluj, Oradea,
Satu-Mare, Baia-Mare,
Sighet, Şimleul-Silvaniei şi
Huedin. Paradoxal, Csupor
se plângea de unii dintre
aceiaşi „cetăţeni maghiari”,
foşti membri ai partidului
„Crucea Săgeţii” şi
susţinători ai „regimului Hor-
thy”, care batjocoriseră
autorităţile române de la
Cluj, inclusiv fostul rector al
Universităţii Cluj, Dezso
Miskolczy, acum lector la
universitatea în limba
maghiară de la Târgu-
Mureş, aceloraşi autorităţi
sovietice care îi protejaseră
înainte să se mute în RAM.

„Mica Ungarie” nu a
întărit nici loialitatea
maghiară faţă de România
şi nici nu a liniştit Bu-
dapesta. Nici nu fusese
aceasta intenţia lui Stalin. 

Autorităţile din RAM
au rămas dependente de
„protectorii” sovietici,
populaţia maghiară a de-
venit şi mai puţin ataşată de
orice identitate civică
românească, iar Ungaria nu
numai că şi-a menţinut priv-
ilegiile de supervizare
asupra unei părţi a
populaţiei României, dar a
continuat să facă presiuni
pentru concesii teritoriale la
frontiere şi o autonomie mai
extinsă, echivalentă cu
statutul de independenţă
pentru RAM. Dacă Stalin ar
fi dorit să încurajeze armo-
nia etnică, ar fi putut interz-
ice Budapestei să mai facă
presiuni pentru teritorii
româneşti şi să intervină în
relaţia internă minoritate-
majoritate, aşa cum făcuse
vizavi de Cehoslovacia şi de
Iugoslavia.

Cât de puţin a avut
de-a face crearea RAM cu
protejarea minorităţilor se
poate întrezări din trata-
mentul aplicat de sovietici,
în aceeaşi perioadă, etni-
cilor români din acea parte
a Basarabiei încorporată în
RSS Moldova. În 1949, gu-
vernul Moldovei a hotărât să
deporteze alte 11.280 
de familii – 40.850 de per-
soane. De fapt, pe 6-7 iulie
1949 au fost deportate
11.342 de familii

moldoveneşti în cadrul
Operaţiunii Sud (Yug). 

Resursele dedicate
operaţiunii, condusă de
generalul Rogov şi adjunc-
tul KGBului estonian,
colonelul Mihailov, au fost
impresionante, cuprinzând
„4.012 membri KGB sosiţi
din alte regiuni”, ,,484 
colaboratori ai securită-
ţii moldoveneşti”, 13.705
membri ai trupelor de secu-
ritate şi 24.705 de activişti
de partid. Concomitent au
continuat programele de
muncă forţată şi de stabilire
«pe terenuri virgine»”.

Între 1950-1952,
Leonid Brejnev, ca prim-
secretar al Moldovei, a avut
mandatul specific de a in-
corpora fostul teritoriu româ-
nesc în Uniunea Sovietică şi
de a sovietiza (rusifica)
populaţia românească. Pen-
tru a atinge aceste scopuri,
Brejnev a trecut la o serie
de lichidări şi deportări care
au redus populaţia de etnie
română cu 250.000 de per-
soane, aducându-i lui Bre-
jnev porecla „Măcelarul
Moldovei”.

Faptul că Malenkov,
Beria, Suslov şi alţii din
Comitetul Central de la
Moldova au fost „aleşi în
unanimitate” în Sovietul
Suprem al Moldovei în
1951, este un indiciu al
atenţiei pe care Moscova
continua să o acorde regiu-
nii. În instrucţiunile lui Bre-
jnev, din august 1952, de a
duce o muncă intensă de
fundamentare a limbii
moldoveneşti ca limbă
diferită de română, a cărei
dezvoltare era dependentă
de legăturile ei cu Rusia,
erau evidente influenţele ex-
pansionismului din secolul
al XIX-lea şi ale
şovinismului antiromânesc.

„Relaţiile cu poporul
rus”, afirma Brejnev, erau
sursa de educaţie „pentru
toate personalităţile emi-
nente din Moldova”, de la
care „îşi trăseseră
înţelepciunea”.

.
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Fărăderegile de la Cluj-NapocaFărăderegile de la Cluj-Napoca

Gheorghe
Funar

ÎÎn campaniile elec-
torale din anii 2004, 2008 şi
2009, omul de afaceri
Paszkany Arpad Zoltan, prin
multe din firmele la care este
acţionar, a sprijinit financiar, in-
clusiv prin sponsorizări, cam-
paniile electorale ale Partidului
Democrat (P.D.) şi Partidului
Democrat Liberal (P.D.L.), mai
ales în Municipiul Cluj-Napoca,
ale candidaţilor Emil Boc şi
Sorin Apostu, pentru funcţia de
primar, precum şi ale
candidaţilor pentru Consiliul
Local înscrişi pe listele P.D. şi
P.D.L. Potrivit datelor publicate
în „Monitorul Oficial”, Paszkany
Arpad Zoltan a sponsorizat în
anul 2008 P.D.L. cu suma de
1,5 milioane lei. 

Donaţiile s-au efectuat
prin intermediul mai multor
firme pe care Paszkany Arpad
Zoltan le controlează direct
sau prin interpuşi. Cei care au
fost aleşi în funcţiile de primari
ai Municipiului Cluj-Napoca, vi-
ceprimari şi consilieri locali din
partea P.D. şi ulterior P.D.L. au
fost deosebit de „sensibili” la
tunurile imobiliare şi financiare
propuse de către unul dintre
finanţatorii lor.

Cu susţinerea lor, mai
ales a fostului primar Emil Boc
şi a fostului rector de la
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, s-a
derulat afacerea „Polus –
Şapca Verde”, în urma căreia,
cu încălcarea prevederilor
legale, au fost luate 35 ha din
domeniul public al Statului
Român şi date firmei Polus
pentru construirea unui centru
comercial. Prejudiciul adus
Statului Român este de peste
70 milioane euro. Ca urmare a
proceselor care au avut loc,
peste 20 ha din terenul de la
Şapca Verde a fost pierdut de
către firma Polus. Celelalte
urmează.

În primăvara anului
2006, s-a pus la cale o 
altă afacere dubioasă şi
controversată între Paszkany
Arpad Zoltan şi conducerea
Primăriei Municipiului Cluj-
Napoca. A fost avansată ideea
construirii unui cartier de
locuinţe, în zona Bulevardul
Muncii – Păşunea Someşeni,
din Municipiul Cluj-Napoca, pe
o suprafaţă de 203 ha. 

La licitaţia organizată
de primarul Emil Boc şi Consil-
iul Local al Municipiului Cluj-
Napoca s-au înscris 3 firme:
Impact – care a propus o
investiţie de 650 milioane de
euro; Polus Real Estate SRL –
cu o investiţie de 299 milioane
euro şi American House – cu o
investiţie de 126 milioane euro.
Preşedintele Comisiei de
licitaţie, viceprimarul Adrian
Popa, care şi-a început activi-
tatea în domeniul afacerilor
(după anul 1989) pe post de
şofer a lui Paszkany Arpad
Zoltan, a declarat că a cîştigat
această licitaţie firma Polus
Real Estate SRL, care s-a an-
gajat că oferă gratuit 384 
de locuinţe sociale pentru
Primăria şi Consiliul Local al

Municipiului Cluj-Napoca,
număr probabil mai mare decît
cele 1.000 de locuinţe sociale
oferite la această licitaţie de
firma Impact. Profesorul de
matematică Adrian Popa,
reprezentantul şi omul de
nădejde al lui Paszkany Arpad
Zoltan în conducerea Primăriei
Municipiului Cluj-Napoca şi în
Consiliul Local, a stabilit că
384 este mai mare decît 1.000.
Pentru a susţine această
inepţie şi pentru a permite
derularea afacerii propuse de
Paszkany Arpad Zoltan şi de
primarul Emil Boc, au fost
„sensibilizaţi” foarte mulţi dintre
consilierii locali şi unii dintre
funcţionarii Primăriei. Ca ur-
mare, în ziua de 20 aprilie
2006 a fost adoptată, cu 20 de
voturi, Hotărîrea Consiliului
Local cu nr. 305 privind consti-
tuirea unei societăţi comerciale
înfiinţate în vederea construirii
unui cartier de locuinţe în zona
Bulevardul Muncii -Păşunea
Someşeni, Municipiul Cluj-
Napoca, proiect din iniţiativa
primarului Emil Boc. 

Consiliul Local a apro-
bat participarea sa la consti-
tuirea unei societăţi comerciale
în vederea construirii unui
cartier de locuinţe şi contribuţia
sa cu un teren în suprafaţă de
203 ha, precum şi costul afer-
ent expertizei tehnico-valorice
de evaluare a terenului.
Contribuţia Consiliului Local la
noua societate a fost stabilită
la 51 la sută , iar contribuţia in-
vestitorului la 49 la sutădin
capitalul social. 

Investitorul privat par-
ticipant la societatea
comercială va asigura din fon-
duri proprii realizarea cartieru-
lui de locuinţe, care va
cuprinde în mod obligatoriu un
număr minim de 650 locuinţe
individuale, 230 locuinţe colec-
tive, o şcoală, un sediu pentru
Primăria de cartier, un sediu
pentru Poliţie şi un cabinet
medical. Investitorul va asigura
introducerea reţelelor de dru-
muri, reţelelor de canalizare,
electricitate, gaz, apă, tele-
fonie, precum şi a parcărilor,
zonelor verzi şi iluminatului
public pentru întregul cartier. În
H.C.L. nr. 305/2006, la art.11,
se precizează: „Investitorul pri-
vat participant la societatea
comercială se va angaja să re-
specte următoarele termene
de la data semnării contractului
de societate:
- să obţină în termen de patru
luni autorizaţia de construire;
- să înceapă lucrările de con-
struire în termen de 3 de zile
de la data obţinerii autorizaţiei
de construire ;
- să finalizeze lucrările în ter-
men de trei ani”.

Pentru a stabili val-
oarea terenului, în suprafaţă
de 203 ha, cu care Consiliul
Local va participa ca aport în
natură în societatea care va
construi noul cartier de
locuinţe, a fost selectată firma
de prestigiu S.C. Pricewater-
housecoopers Management
Consultans S.R.L. Terenul din
zona Bulevardului Muncii –
Păşunea Someşeni avea val-
oarea de piaţă de cel puţin 40

euro/mp. Primarul Emil Boc şi
Consiliul Local al Municipiului
Cluj-Napoca au primit din
partea firmei de evaluare a
terenului o expertiză din care
rezulta că acesta valorează
doar 8 euro/mp. La această
sumă trebuia să se stabilească
participarea valorică a
S.C.Polus Real Estate S.R.L.
cu 49% în capitalul social 
al noii firme înfiinţate împreună
cu Consiliul Local al Municipi-
ului Cluj-Napoca. Fiind
nemulţumit de această valoare
a terenului, mai mică de 5 ori
decît preţul pieţei, Paszkany
Arpad Zoltan le-a solicitat oa-
menilor săi din conducerea
Primăriei Municipiului Cluj-
Napoca şi din Consiliul Local
să ceară firmei să-şi reexam-
ineze calculele şi să refacă ex-
pertiza, astfel încît valoarea
terenului să fie diminuată. 

Ca urmare, aceeaşi
firmă de mare prestigiu a
refăcut rapid calculele şi ex-
pertiza şi a stabilit că valoarea
aceluiaşi teren a scăzut la 3,6-
4 euro/mp, propunînd Consili-
ului Local un preţ mediu de 3,8
euro/mp, de 10 ori mai mic
decît preţul pieţei. Ulterior, prin
H.C.L. nr. 707 din 7 noiembrie
2006, adoptată cu 25 de voturi,
s-a aprobat participarea Con-
siliului Local împreună cu S.C.
Polus Real Estate Cluj S.R.L.
l-a înfiinţarea societăţii S.C.
Cartierul Tineretului Cluj S.R.L.

Consiliul Local
participă cu un aport în natură
în valoare de 28.705.860 lei
(RON), reprezentînd o cotă de
51% din capitalul social al noii
societăţi, iar S.C. Polus Real
Estate Cluj S.R.L. va participa
cu un aport în numerar de
27.580.140 lei (RON),
reprezentînd 49% din capitalul
social. Prin aceeaşi Hotărîre
nr. 707/2006 s-a aprobat Con-
tractul cadru dintre Consiliul
Local al Municipiului Cluj-
Napoca şi S.C. Polus Real Es-
tate Cluj S.R.L., Contractul de
societate şi Statutul S.C.
Cartierul Tineretului Cluj S.R.L.
În Statutul S.C. 

Cartierul Tineretului
Cluj S.R.L. se precizează, la
art. 5, că obiectul principal al
societăţii este dezvoltare, pro-
m o v a r e - i m o b i l i a r ă .  

Durata societăţii este
de cinci ani (art. 40 din Statut).
Ca urmare a subevaluării celor
203 ha, s-a micşorat, artificial
şi în dezavantajul net al Mu-
nicipiului Cluj-Napoca, val-
oarea acestui teren, precum şi
participarea cu aportul în nu-
merar a firmei lui Paszkany
Arpad Zoltan. S-a stabilit că, în
Consiliul de Administraţie,
acţionarul majoritar (Consiliul
Local) îşi desemnează un
reprezentant, iar acţionarul mi-
noritar (S.C. Polus Real Estate
Cluj S.R.L.) are doi
reprezentanţi, dintre care unul
este preşedinte al acestui con-
siliu. La data asocierii, terenul
în suprafaţă de 203 ha era în-
registrat în extravilanul Mu-
nicipiului Cluj-Napoca. 

La solicitarea lui
Paszkany Arpad Zoltan şi din
iniţiativa primarului Emil Boc,
Consiliul Local, în ziua de 5

iunie 2007, prin H.C.L. nr. 317,
adoptată cu 23 de voturi, a in-
trodus acelaşi teren în intravi-
lanul Municipiului Cluj-Napoca.

După puţin timp, Con-
siliul de Administaţie al S.C.
Cartierul Tineretului Cluj S.R.L.
a hotărît să vîndă circa 30 ha,
cu preţul de pornire de 50
euro/mp. Aflînd despre
această „inginerie financiară”,
ca senator de Cluj am făcut de-
mersurile legale şi am mediati-
zat acest subiect, reuşind să
blochez vînzarea parţială  a
acestui teren.

În baza H.C.L. nr.
707/2006 s-a încheiat un Con-
tract între Consiliul Local al
Municipiului Cluj-Napoca şi
S.C. Polus Real Estate S.R.L.,
vizînd constituirea unei
societăţi comerciale în scopul
construirii Cartierului Tineretu-
lui. În ansamblu şi pe puncte
ale contractului, acesta este
net avantajos pentru S.C.
Polus Real Estate S.R.L., iar
multe din texte au o formulare
neclară sau interpretabilă, ca
de exemplu punctele 3.5, 3.6.,
3.7., 3.13., 3.14 5.2. etc. În
contract s-a prevăzut că, în ter-
men de cel mult 4 luni de la
constituirea noii societăţi,
părţile contractante vor obţine
autorizaţia de construire
necesară pentru executarea
proiectului Cartierul Tineretului.

La punctul 3.18 din
contract se precizează că:
„Partea contractantă care
încalcă în mod culpabil preved-
erile prezentului contract va fi
obligată la despăgubirea în-
tregului prejudiciu cauzat
celeilalte părţi, prin plata unor
daune interese reprezentînd
atît contravaloarea prejudiciu-
lui efectiv, cît şi contavaloarea
beneficiului nerealizat”. 

Această prevedere
contractuală nu a 
fost respectată şi primarul,
împreună cu Consiliul Local,
nu a acţionat pentru obligarea
la despăgubiri pentru prejudi-
ciu cauzat de firma parteneră
în această afacere
controversată. La punctul 6.2.
se precizează în ce condiţii
încetează de drept acest con-
tract, respectiv:
lit. b) „În cazul în care din mo-
tive independente de voinţa
părţilor nu se poate duce la în-
deplinire obiectul prezentului
contract şi starea de imposibil-
itate durează mai mult de un
an”.

La punctul 6.3 din con-
tract se precizează
următoarele în legătură cu înc-
etarea contractului :

„Oricare dintre părţile
contractante are dreptul de a
denunţa unilateral prezentul
contract, fără acordarea unui
termen de graţie şi fără
intervenţia instanţei de
judecată, în următoarele cazuri
referitoare la încălcarea
prezentului contract, cu apli-
carea prevederilor art. 3.9 de
mai sus, dacă:
a) Investitorul nu demarează
lucrările de execuţie la proiec-
tul rezidenţial Cartierul Tinere-
tului în termen de cel mult 1 an
de la semnarea prezentului
act, deşi au fost obţinute în

timp util pe numele şi pe
seama noii societăţi toate
actele, avizele, certificatele şi
autorizaţiile necesare care per-
miteau demararea lucrărilor ;
b) Investitorul nu predă
Autorităţii Contractante
locuinţele sociale pe care s-a
angajat a le pune la dispoziţia
Consiliului Local al Municipiu-
lui Cluj-Napoca cu titlu gratuit;
f) Oricare din părţile contrac-
tante împiedică în mod voit
(prin acţiuni explicite sau prin
pasivitate) activitatea noii
societăţi şi ducerea la în-
deplinire a obiectului prezentu-
lui contract.”

Pornind de la H.C.L.
nr. 707/2006, Consiliul Local a
adoptat H.C.L. nr. 317 din 15
iunie 2007, prin care s-a apro-
bat P.U.Z.-ul preliminar pentru
Cartierul Tineretului şi apoi
H.C.L. nr. 657 din 30 octombrie
2007 privind aprobarea Planu-
lui urbanistic de detaliu
(P.U.D.) pentru ansamblu de
locuinţe în Cartierul Tineretului
– zona de Sud-Vest Bulevardul
Muncii, beneficiară fiind S.C.
Cartierul Tineretului S.R.L.

Prevederile contractu-
lui pentru Cartierul Tineretului
nu au fost respectate, nu s-au
realizat construcţiile la care s-a
angajat investitorul S.C. Polus
Real Estate S.R.L. şi, evident,
nu au fost predate Consiliului
Local al Municipiului Cluj-
Napoca cele 384 locuinţe so-
ciale, în termen de cel mult 30
de luni de la data obţinerii
autorizaţiei de construire. Cu
toate acestea, primarul şi Con-
siliul Local al Municipiului Cluj-
Napoca nu au acţionat pentru
încetarea contractului cu S.C.
Polus Real Estate S.R.L., pen-
tru redobîndirea terenului în
suprafaţă de 203 ha şi pentru
stabilirea despăgubirilor da-
torate de investitori, ca urmare
a unor acţiuni în instanţele
judecătoreşti. Conform preved-
erilor de la punctul 6.2. din
Contractul nr. 91175 din 29
noiembrie 2006, încheiat între
Consiliul Local al Municipiului
Cluj-Napoca şi S.C. Polus Real
Estate S.R.L., acest contract a
încetat de drept, nefiind în-
deplinite obligaţiile contrac-
tuale de către investitor, adică
de partenerul Consiliului Local.

Contrar acestei stări
de fapt şi de drept, în urma de-
mersurilor făcute de către
Paszkany Arpad Zoltan şi a
conflictelor sale cu
reprezentanţii Iris Ventures
Limited, firmă din cadrul grupu-
lui Demjan Budapesta, foştii
săi asociaţi, s-a ajuns ca, din
iniţiativa primarului Sorin
Apostu, să fie adoptată H.C.L.
nr. 489 din 14 decembrie 2010
(cu 19 voturi pentru) privind re-
conversia Proiectului imobiliar
Cartierul Tineretului din zona
Dealul Sf. Gheorghe.

(va urma) 

●
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Uninominalul ca un ţăruş în Uninominalul ca un ţăruş în 
pieptul partidelor-strigoipieptul partidelor-strigoi

Cezar 
A. Mihalache

DDacă doar aceasta
poate fi calea de a izgoni
definitiv UDMR-ul de pe
scena politică, atunci fie! 

Putem suporta pen-
tru un mandat intrarea în
rolul partidului-stat a PSD-
ului. Căci, spre asta se
îndreaptă formaţiunea după
ce a ciuntit legea electorală
transformând-o într-un uni-
moninal atât de pur că s-ar
putea să nu mai vedem
nimic în afară de foarte mult
roşu, cu mici inserţii de cu-
loare, apărute stingher într-
un imens câmp cu neghină.

Reformularea legii
electorale, prin eliminarea
majorităţii de 50 plus unu de
care era nevoie pentru con-
firmarea învingătorului din
primul tur, înlocuită cu o
simplă configuraţie de vot a
primului ieșit din urne, va fi
o lovitură grea pentru par-
tide. Pentru toate partidele
lipsite de structuri în terito-
riu, de viaţă de partid, dar
mai ales de lideri. Nu va mai
fi de ajuns ca formaţiunea

să aibă o „locomotivă” la
centru care să tragă după
sine garnitura cu listele de
partid. Acum, fiecare va fi pe
cont propriu, într-un fel de a
spune, colegiul urmând a fi
câştigat de primul ales, fără
a se mai face vreo corelaţie
cu ponderea partidului.

Pe undeva este mai
bine. Pentru că putem
scăpa de UDMR, dar şi de
formaţiunile care s-au um-
flat cu pompa populismului
în ultimele luni. Este o
lovitură directă şi pentru
Dan Diaconescu şi partidul
său, căci, după cea pus în
joc însăşi viitorul televiziu-
nile sale, după ce a activat
în studio ca un adevătat ac-
tivist de partid, DD va trebui
să se regândească. 

Asta dacă îl
intereseză ceva mai multe
sufragii decât cele pe care
le poate aduce el şi o echipă
realtiv restrânsă de „lideri”
din jurul lui, neavând, mai
ales în teritoriu, personalități
care să rupă gura târgului
într-un unionominal pur. Mai
sunt răvăşiţi prin ţară foştii
lui colegi-cioclii de platou
care, de la sfârtecarea

Elodiei la miez de noapte şi
înfigerea de ţăruşi în strigoii
propriilor lor imaginaţii, s-au
pierdut prin câteva sedii din
teritoriu. În rest, cam linişte.
O linişte de platou ca după
emisia de noapte a unor
strigoi politici.

Întrebarea este, ac-
ceptând ca un compromis
pentru eliminarea UDMR-
ului de pe scenă riscul
lăfăirii PSD-ului în rolul par-
tidului-stat, ştiind bine că
are asemenea apucături de
care nu s-a debarasat după
cum nu s-a lepădat nici de
„greii” care au mai înge-
nuncheat partidul de câteva
ori, ce fel de parlament o să
avem?

Pentru că, într-un
asemenea uninominal, în
înaltul for vor intra doar
„greii”, baronii aşezaţi şi
recunoscuţi în fiefurilor lor
din teritoriu. Vom ajunge la
un parlament lipsit de
specialişti, deşi hulite, listele
de partid avându-şi totuşi
rostul lor. 

Acela de a aduce în
rândurile din spatele
eşalonului de animale
politice şi specialişti. Vom

ajunge ca toate comisiile din
parlament să rămână fără
„substanţă”, iar avizele de
specialitate de la comisii vor
încăpea tot pe mâna politi-
cianului, ceea ce până
acum se putea îndrepta într-
o comisie va rămâne doar
ca amintirea unei şanse la
normalitatea de dincolo de
politcă.

Desigur, senatorii şi
deputaţii vor putea apela la
experţii parlamentari. Dar
practica a arătat că prea
puţin au făcut-o ei până
acum, când de ruşine ori nu,
croind o lege penibil de
strâmtă mai ajungeau să o
şi susţină în faţa colegilor
parlamentari specializaţi
într-un domeniu sau altul.
Iar numeroasele iniţiative
ilare şi aberante care se
strâng în fiecare sesiune în
parlament, acele „acci-
dente” şi mutaţii de logică
ale unor parlamentari prea
zeloşi sau prea fuduli, s-ar
putea să sufoce întreg
plenul.

De aceea, ar fi tre-
buit adoptat un sistem com-
binat de uninominal şi vot
pe liste, pentru a asigura şi

altceva în parlament ca
prezenţă decât clicile „cio-
coilor”. Altminteri, va fi puţin
probabil să mai găsim vreun
actor ori un scriiitor în Par-
lametul României, ci doar
„oamenii de afaceri”.

Iar problema este
că, de fapt, tot nu vom
scăpa de UDMR, chiar dacă
vom accepta structurarea
unui alt partid-stat în locul
celui portocaliu ca preţ al
singurului tip de vot care 
ar putea ţine uniunea pe
afară. 

Pentru că
maghiarimea îşi va asigura
oricum reprezentare în
grupul „alte minorităţi” şi,
probabil, se va infiltra ca un
cuc iredentist în diverse par-
tide gazde. Va face orice
pentru a supravieţui şi nu va
abandona lupta nici măcar
pentru un singur mandat.

●

Traian
Vasilcău

ÎÎn sfîrșit ne-am
lămurit: Plahotniuc există cu
adevărat! Nu e un păpușar,
nu e o nălucă, nu e o
invenție a unui prim-ministru
de pe Bermude, e un om,
totuși din Grozești! Și de
asta s-a convins blogger-
imea Moldovei cu permisi-
une în scris de la Eugen
Luchianiuc și nu numai, tot
el regele autoproclamat al
bloggerilor de nu știu cîte
parale, ce-l suportă cu
destoinicie pînă-n vecii. 

Chiar dacă Măria Sa,
Luchianciuc I s-a gudurat ca
nimeni altul sub caftanul lui
Plahotniuc, cu rugămintea
de-ai sponsoriza un festival
de trei zile al bloggerilor,
acesta îi acuză doar pe alții
c-ar fi servi  ai casei, unde ar
vrea și el cu tot cu IPAD să-
și odihnească plictisul.
Măcar trei zile în an!

Aici punem punctul
pe Luchianiuc și oferim cu-
vîntul lui Plahotniuc, care a
venit și a zis: “Vă salut că v-
ați luat inima în dinți, v-am
invitat pentru că Dvs contați,
luați și serviți, oricum sunteți
cumpărați” la auzul acestor
poeme bloggerimea s-a
tăvălit feciorelnic pe
covoarele Clubului “Drive”. 

De rîs, evident!
Vreme de trei ore

Plahotniuc ne-a convins de

multe fapte vitejești.  El ar
vrea să rămînă în cărțile de
istorie ca reformator al PD-
ului. Și pentru aceasta are
toată susținerea colegilor
săi, inclusiv a președintelui
Lupu. A vrut să spună că nu
va lupta nici cu PLDM și nici
cu PCRM, fiindcă el adoră
concurenții, și pînă-n 2014
ne va demonstra că PD-ul
va fi cel mai puternic partid
din R Moldova! 

Sincer, debordant,cu
incursiuni în copilăria sa de
la țară, unde a avut cărți
puține și unde TVR-ul  l-a
educat pe el și pe ceilalți
cinci frați și surori Plahot-
niuc. “Eu am călătorit cu eroii
din cărțile copilăriei mele
orișiunde”, glăsuie demni-
tarul cu bunel exilat vreme
de 23  de ani în Siberia
(“Oare prin mine acum nu
răbufnește și protestul lui?”).

Plahotniuc declară
cu toată seriozitatea că
învățămîntul moldovenesc
de azi e unul neprivilegiat,
are părinți în viață, cîndva a
descărcat vagoane, a studiat
pictura, a fost conducător de
fanfară, de ziar de tiraj la
Universitatea Tehnică, unde,
atunci cînd a depus actele
candidau doar… 25 de per-
soane  pentru un loc de stu-
dent  și tot așa mai
departe… Afirmă că nu e-n
stare să nu finalizeze lu-
crurile, că ori e sincer ori
deloc(“sinceritatea ca
sentință, nu?”), e ambițios și

răbdător, iar din 2007 a aju-
tat opoziția  să ducă la urna
de gunoi a istoriei comunis-
mul.

Și Voronin a  aflat
despre asta și-l șantaja, im-
punîndu-l să deschidă pro-
grame de știri la PrimeTV ca
să laude  PCRM-ul și să crit-
ice opoziția. Ceea ce,
bineînțeles, nu s-a mai pro-
dus! Plahotniuc zice că
învață și acum. Mult și
noaptea! Ca a doua zi să-i
învețe(minte?) pe alții. Dacă
va fi adoptată Legea
Uninominală atunci va can-
dida la Hîncești! (Și nu se
știe de ce toți am (re)pufnit
în rîs!).

Vrea ca
performanțele și corecti-
tudinea din afaceri să le per-
manentizeze și-n politică.

Îi place să creadă că
e unul din artizanii plecării
comuniștilor de la Putere.
Tot el încearcă să ne
convingă de faptul că PD-ul
va fi cît de stînga posibil și,
întîi de toate, va fi partidul
liderilor, nu ca PLDM
+PCRM,  care sunt ostatecii
unui singur lider de partid. Și
Lupu își dorește acest lucru,
și toată conducerea partidu-
lui!

La un moment dat
ne-a tras lesne pe toți în
piept și a intonat cu fanfara
visurilor sale următorul
slăvit refren: “Sunt un
haiduc, un haiduc moldovan!
Vorbesc româna, dar sunt

Moldovan. Eu nu sunt sim-
plu și nici simplist în abor-
dare, iar țara asta, v-o jur,
are viitor și viitorul său nu e,
neapărat, cu Rusia!” La un
moment dat ne-a expirat pe
toți și a claxonat:” Citesc Li-
iceanu și Pleșu, îi port în
mașină și mai învăț cîte ceva
de la ei. Atunci cînd am timp.

Dar nu-l prea  am,
pentru că mi-l furați voi, blog-
gerii, fără de care, mi-am dat
seama, că nu mai pot să
trăiesc. Iar cînd mă uit la
filmele istorice nici soția n-
are dreptul să-mi stea
alături. Și nici să intervină cu
vreun cuvînt. Eu sunt erou
acolo!!!”

Cineva, nu mai știu
cine, l-a completat, că nu
doar acolo și el a zis că pen-
tru această ingenioasă
flatare îl va mitralia pe loc cu
un sărut! Zis și (ne)făcut! Tot
el continuă:” Revenind din
România pentru un an doar,
la porunca lui Ion Iliescu, iată
c-am rămas pentru tot-
deauna. La București eram
considerat “Basarabeanul
disperat” pentru că eu calcu-
lam totul.

Și acum calculez,
pentru că vreau cu colegii
mei să construim un partid
puternic cu reserve mari în
dezvoltare. Recunosc cu
mîna pe cele șase (!) tele-
foane mobile că unii miniștri
PD fără performanțe nu
aduc  valoare nici partidului,
dar nici societății”. La un mo-

ment chiar ne-a intimidat,
zicînd:” Luați aminte! Eu
sunt abia la început! Nu
scăpați de mine așa ușor. Eu
sînt ambițios, nu mă duc din
politică pînă nu fac PD-ul
nr.1 în R Moldova! O să-l
impun, să fie prezent și efi-
cient pretutindeni, o să
reușesc, fiindcă eu de-aici
nu mai plec nicăieri. Toate
rudele mele-s aici, copiii mei
vor reveni din Elveția acasă,
vă atenționez că e tîrziu să
mai plec din Moldova”.

Plahotniuc-Plahot-
niuc, cel care e ferm convins
că l-a favorizat pe Chirtoacă
să ajungă primar, la un mo-
ment dat s-a ridicat  și  
s-a dezbrăcat de straiele de-
mprumut, în care-l
împopoțonase rivalii săi și a
rămas așa cum nu l-a mai
visat bloggerimea de față,
nici măcar Luchianiuc. Pla-
hotniuc, un om, carele s-a
săturat să vorbească doar
alții despre sine și crede că
a venit timpul să vorbească
chiar el despre el!

Și la 3 mai 2012, în
ziua internațională a libertății
presei,  a vorbit!

●
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