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„Cine crede-n zbor e stăpân

peste zare.”

- Lucian Blaga

Informație, opinie și atitudine publicistică

Un plagiator în ţara furtişagurilorUn plagiator în ţara furtişagurilor

Cezar

A. Mihalache

DDacă „îndrumătorul”
lui a furat din clipa în care a
ajuns la putere, el a început ca
un adevărat ucenic, 
cu mult înainte de a fi fost pus
pe lângă „bucate”. Diferenţa
este că, dacă fostul premier şi-
a păstrat neştirbită onoarea şi
onorabilitatea operei publicis-
tice şi didactice, băgând mâna
în traistă doar după „trofeele”
materiale, cu mult mai palpa-
bile, actualul premier a început
cu furtul cel mai ordinar.
Copiatul. Dar nu de pe fiţuica
de două rânduri ascunsă pe
sub manşeta de procuror aflat
în faţa comisiei de doctorat, ci
direct cu tratatul de drept pe
masă.

Şi totuşi, deşi s-a făcut
de râs, acolo unde a visat 
să ajungă pentru a-i 
lua în derâdere pe alţii, la nivel
înalt, naţional şi european, Vic-
tor Ponta nu demisionează!
Că doar nu s-a rupt capul ţării
într-o biată hoţie intelectuală.
Mai ales într-o ţară în care
guvernanţii fură oricum de
decenii.

De fapt, Victor Ponta
s-ar aştepta pesemne chiar
să-l stimăm. Că nu a început
cu tablouri, porţelanuri ori
cadouri guvernamentale, duse
pe ascuns acasă, ci a şterpelit
un şuvoi de rânduri din tiparul
altor cărţi.

Or, ce fel de hoţie e
aceasta într-o ţară în care s-au
jefuit fabrici întregi? Într-o ţară
în care au fost devalizate
băncile, s-au vândut
pământurile şi se spoliează
temeinic resursele naturale de
te miri cine? Ce fel de hoţie
poate fi prin comparaţie cu ja-
furile a două decenii de pâr-
jolire a ţării dacă nu doar o
biată pungăşie a unui intelec-
tual frustat. Şi la ce valoare se
pot ridica toate acele pagini
luate la grămadă într-o imitaţie
de teză de doctorat care nu i-a
folosit personajului prim-pla-
giator decât pentru a-şi hrăni
orgoliile de „doctor în drept”?!

Probabil, la asta se
gândeşte tănărul prim-plagia-
tor al ţării când i se cere
demisia, privindu-ne de-a
dreptul iritat de neruşinarea de
a-i cere aşa ceva. Şi poate de
aceea ne şi persiflează într-o
aşteptare care a depăşit deja
graniţele ţării, dând dovadă de
prea multă indiferenţă pe sub
orgoliul pe care îl afişează
pentru a se ruşina de o
asemenea faptă a anilor de
doctorand. Nu s-a ruşinat el în
clipa în care fostul lui
„îndrumător” a fost băgat în
zeghe. Cum nu s-a ruşinat nici

în clipa în care, pe covorul
roşu de la Bruxelles, a fost în-
trebat, nu ce puncte va
prezenta Europei, ci despre
ordinarul plagiat…

Dar asta nu înseamnă
că nu trebuie să plece din frun-
tea guvernului! Ar fi trebuit să
o facă de la primele erori de
numire a unor miniştri plagia-
tori sau mitomani ce şi-au as-
cuns public incompatibilităţile
de care ştiau că se fac
vinovaţi.

Trebuie să plece pen-
tru felul dictatorial în care
vasalul pe care l-a pus interi-
mar la Educaţie a încercat să-
i şteargă urmele hoţiei
intelectuale. Într-o acţiune care
nu mai era doar un gest de
lustruire a bonteului şefului, ci
de pupat poalele înaltei porţi.
Un ministru care a mers până
acolo încât a impus
desfinţarea (după care a
revenit la „reorganizarea” din
temelii!) a comisiei care se
pronunţase pe marginea
acuzelor de plagiat. Acest „ca-
poral” de ministru al educaţie,
mult prea tânăr pentru a fi
măcar un „moş Teacă” îm-
pleticit în propria-i ignoranţă, a
îndrăznit să pună pumnul în
gura unor academicieni. Iar
prim-plagiatorul Ponta a asis-
tat la aceste mârşăvii la
adresa unor academicieni,
deşi tocmai el îi trimisese la
Academie pe ororile de
miniştri prinşi anterior cu mâna
în paginile altora. Şi a refuzat,
laş, să înfrunte verdictul acad-
emicienilor.

A preferat să fie
dezagregată o instituţie! Doar
pentru a asigura tăinuirea
dovezilor de hoţie. O instituţie
care nu a fost cu el, a fost
zdrobită! Urmează probabil a fi
reduse la tăcere „vocile” din
învăţământ, societatea civilă şi
mass-media care nu îi sunt fa-
vorabile! Pentru că un lucru a
învăţat cu siguranţă de la men-
torul lui: felul de a pune batista
pe ţambal! Uitând însă locul
„răcoros” unde a ajuns
„îndrumătorul” lui după ce a
făcut acest lucru ani la rând.

A uitat că, dacă în
România lucrurile mai pot 
fi cosmetizate încă prin inter-
mediul mecanismului
instituţional aservit politicului,
prin găinăriile unor nulităţi gata
să radă totul doar pentru a-i
netezi şefului ziua de mâine,
afară lucrurile stau altfel.

În ţară, nu s-au făcut
încă auzite acele voci
răsunând din piepturile pline
de revolta nedreptăţii care să-
i ceară la unison demisia. Ar fi
trebuit să se sfarâme gea-
murile Ministerului Educaţiei şi
cele de la Guvern sub tunetul
studenţilor şi a adevăraţilor in-

telectuali. Din păcate, mult
prea mulţi intelectuali s-au pur-
tat de-a dreptul jalnic, pentru a
nu şifona poalele „pontarului”
dând de pământ cu minima lor
moralitate. Pentru a nu supăra
PSD-ul umflat deja la nivelul
de partid-stat, cvasi-acapara-
tor. Iar să auzi şi justificările
neimplicării, venite chiar din
partea unui academician, cum
în Occident este firească
demisia pentru un plagiat, dar
nu şi aici, „la porţile orientului”,
unde trebuie să fim mai
îngăduitori, este o dovadă a
maximei slugărnicii la care s-a
ajuns.

Victor Ponta trebuie
dară să demisioneze! Dacă şi-
ar fi recunoscut vinovăţia pla-
giatului de la bun început, ar
mai fi avut o scuză. Că doar nu
a cerut nimeni un premier care
să gestioneze ţara doar dacă
avea titlul de doctor în drept.
Trebuie să plece şi pentru
încercarea de a fi transferat în-
treg scandalul înspre sfera de
conflict dintre partide. Inclusiv
răspunsul pe care l-a dat ţării
de la Bruxelles, acela de a nu
demisona, l-a transmis printr-
un comunicat al partidului! De
parcă i-ar fi cerut cineva
demisia din fruntea PSD! De
acolo unde poate să rămână
ca preşedinte al tuturor plagia-
torilor deja celebri ai partidului
cât o dori!

Prim-plagiatorul ţării
trebuie alungat în primul rând
de tinerii noştri absolvenţi.
Pentru că a aruncat o umbră
de îndoială peste toate
diplomele eliberate în Româ-
nia. Dacă aceşti tineri vor ca,
după absolvirea facultăţii, să
mai meargă afară cu fruntea
sus, fără a se teme că
diplomele le vor fi privite cu
neîncredere de către un Occi-
dent care a înţeles doar că în
România educaţia este un
continuu plagiat, ar trebui să-
şi facă auzite vocile.

Ar trebui să se
pronunţe şi dascălii sistemului
nostru educaţional. Pentru că
dovedirea minciunii în care s-
a aflat premierul ar valora mai
mult decât toţi anii de reforme
ai învăţământului.

De aceea, în loc să se
lase timoraţi ori manipulaţi,
profesorii ar trebui să fie în
prima linie a acelora care
analizează faptele. Alminteri,
dacă vor fi de acord cu „pal-
marea” plagiatului, fie şi prin
refuzul de a se implica, sub
marotra servită de politicieni,
îşi vor pune sub semnul
întrebării propriile sacrificii de
pe băncile şcolilor, liceelor şi
facultăţilor.

●

Nelegitim reprezentați!Nelegitim reprezentați!

Iulian

Chivu

DDiferența endemică
dintre ceea ce văd, ce pri-
cep și cum acționează
românii nu pare să ajungă
chiar un hiatus de percepție
propice pentru proliferarea
oricăror stratageme de
avansare haiducească spre
putere a unor orgolii frus-
trate cu ignorarea deliberată
a instituțiilor legitime ale
statului. Lipsa de respect
pentru aceste instituții este
tot mai evidentă și, sub ea,
interese oculte erodează în
cele din urmă substanța
democrației – considerația
efectivă pentru cetățean. 

Ales prin vot direct
și reconfirmat prin referen-
dum, apoi reales pentru 
un al doilea mandat,
președintele Traian
Băsescu, în cedarea sub
presiune a puterii executive,
rămâne singurul impedi-
ment în calea USL de a
atinge înainte de vreme cel
de al doilea obiectiv: aduc-
erea lui Crin Antonescu la
Cotroceni.

Tot mai virulente și
chiar suburbane după în-
carcerarea lui Adrian
Năstase, aceste asalturi
asupra instituțiilor democra-
tice devin și mai explicite.
Discutabila prezență de joi
a lui Victor Ponta la Consil-
iul European de la Burux-
elles s-a înscris în același
proiect de ignorare a
președintelui Băsescu fie și
în ciuda unei precizări clare
a Curții Constituționale. Mai
mult decât atât, ca să se
asigure de tardivitatea
acesteia, premierul trece
ilogic RA Monitorul Oficial
de la Parlament sub
jurisdicția Guvernului, un
nou tur de forță de după
cele de la Insitutul Cultural
Român și de la TVR. 

Î m p i e d i c a r e a
președintelui de a ajunge la
Bruxelles cu complicitatea
ministrului de Externe, cred
că aduce un prejudiciu im-
plicit de imagine unui int-
electual de talia lui Andrei
Marga. Nici discursul unor
politicieni ca Toni Greblă,
care încearcă să acrediteze
ideea că Victor Ponta i-ar fi
dat prilejul președintelui să-
și negocieze prezența la
Consiliul European, nu este
onorabil și subscrie tacit la
umbrirea unei instituții de-

mocratice de către o alta,
indirect democratică.

Mai mult, vechea
râșniță neocomunistă, care
ar trebui să se abțină 
din considerație pentru
blândețea iertătoare a
românilor, continuă să
susțină pentru electoratul
roșu, cât a mai rămas,
ideea că următorul pas tre-
buie să fie suspendarea. 

Deocamdată, fără
îndoială, este  următorul
obiectiv. Trecerea Curții
Constituționale pe o linie
moartă, desigur, nu este un
atac direct asupra democra-
tiei, ci asupra unui girant al
acesteia. Traian Băsescu,
vădit stânjenit de
amenințări, a constatat că
România este legitim
prezentă la Bruxelles, dar
este nelegitim reprezentată,
și a evitat să ducă acolo
zoia de la București, ceea
ce a făcut  să câștige mai
mult acasă decât în de-
plasare, unde Victor Ponta
ar fi vrut, orbit de mirajul
puterii, să implice Înalta
Poartă după tradiția noastră
medievală. 

Din fericire, i s-a
amintit și acolo că el nu este
mai presus de lege și că tre-
buie să-și respecte poporul.
Însă nu este timpul pentru a
se face acum suma tuturor
răutăților. Ar fi bine totuși
dacă acest lucru ar fi făcut
de către electorat la
toamnă, la alegerile parla-
mentare.

Până atunci însă
sunt toate șansele să se
adune și mai multe în con-
tul unui guvern care a uitat
de tot ceea ce clama în
banca opoziției și a pășit cu
stângul la putere scoțând în
față oameni recuzabili din
varii motive, dar mai ales pe
motivul că se află în conflict
cu legea, fie ea și morală, 
și vin sfidător și demagogic
să facă promisiuni de casti-
tate în numele unor scopuri
tot mai îndepărtate de
așteptări.

●
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Ungaria sfidează din nou RomâniaUngaria sfidează din nou România

Claudiu

Aiudeanu

UUngaria nu mai are
nici o măsură, sfidează Eu-
ropa şi lumea întreagă prin
repunerea pe tapet a politicii
revizioniste şi revanşarde a
lui Horthy ca politică de stat
îndreptată împotriva ţărilor
pe teritoriul cărora există
minorităţi maghiare.Ungaria
nu mai ţine seama de nimic,
nici de valorile democraţiei
şi europenismului  pe care,
culmea ipocriziei, le invocă,
în mod fals şi parşiv, la tot
pasul, nici de principiile ele-
mentare ale diplomaţiei, nici
de cele ale bunei vecinătăţi
dintre state, nici de principiul
elementar şi acceptat, de
către statele cu adevărat
democrate, al neamestecu-
lui în problemele interne ale
altui stat şi nici de criticile
apărute în presa unor ţări cu
o democraţie puternică,
cum sunt SUA, Franţa şi
Germania, care au sem-
nalat lumii întregi derapajele
îngrijorătoare ale Ungariei
spre o politică naţionalist-
extremistă, revizionistă şi
revanşardă. 

În politica externă a
Ungariei, actuala putere 
a declanşat ofensiva
revanşardă faţă de Serbia,
Slovacia, Ucraina dar mai
ales faţă de România.

Dreapta şi extrema
dreaptă revizionistă şi
şovină din Ungaria si-au
găsit, în sfârşit, doctrina
comună, aceea a neore-
vizionismului revanşard hor-
thyst. 

În baza acesteia,
Ungaria de azi, naţionalist-
extremistă, vizează crearea
acelor „enclave maghiare”
sau „mici ungarii”, pe terito-
riul statelor europene cu
minorităţi maghiare, cu
statut automon teritorial,
administraţie, parlament,
justiţie, poliţie şi armată pro-
prie, scoase total de sub au-
toritatea de drept a statelor
respective şi subordonate,
din toate punctele de
vedere, Ungariei. 

Dintr-o asemenea
perspectivă, situaţia este
deosebit de gravă în Româ-

nia unde, pe lângă că Un-
garia a acordat şi acordă

sprijin selectiv, în funcţie 
de simpatiile şi interesele
puterii politice de la Bu-
dapesta, partidelor politice
care acţionează împotriva
integrităţii teritoriale a
României, aparţinând etni-
cilor minoritari maghiari şi
secui, UDMR, PCM, PPMT,
concesiile fără măsură
făcute minorităţii maghiare,
de statul român, neluându-
se în calcul efectul de
bumerang al acestora, s-a

creat o situaţie gravă de vul-
nerabilitate a sistemului de
siguranţă naţională. 

În aceste condiţii,
Ungaria continuă sfidarea şi
umilirea României fără ca
statul român să întreprindă
măsurile concrete impuse
de lege pentru stoparea
acestei situaţii. Fără
îndoială, între ultimele
acţiuni derulate de Ungaria,
în acest plan, a fost cea
legată de comemorarea fas-
cistului horthyst şi szalasist
Nyiro Jozsef, pe teritoriul
României. Aceasta nu a
creat însă un precedent –
aşa cum susţin unii – pentru
că o mulţime de precedente
au fost create anterior
episodului respectiv, pe par-
cursul mai multor ani, pe
teritoriul României, de către
Ungaria prin reprezentanţii
săi politici. 

În nici una din
situaţii, la fel ca şi în
prezent, autorităţile statului
român nu au avut reacţia
potrivită.

Evident că urmarea
acestei perpetue şi chiar
suspecte atitudini a

autorităţilor româneşti a fost
accentuarea umilirii şi

sfidării României de către
Ungaria revanşardă. Mai cu
seamă este de neînţeles 
actuala poziţie de
espectativă, în care se com-
plac autorităţile române,
când politica naţionalist-
extremistă promovată de
Budapesta este înfierată, în
termeni  direcţi, duri şi foarte
clar, de chiar Congresul
SUA care a cerut premieru-
lui ungar Victor Orban să
stopeze extremismul şi anti-

semitismul promovat de
partidul de extremă dreapta
Jobbik. 

De câte ori a luat
statul român atitudine faţă
de liderul acestui partid ex-
tremist de dreapta, anti-
semit, antiromânesc, şovin,
xenofob şi rasist, Vona
Gabor, pe timpul prezenţei
acestuia pe teritoriul
României, ocazii cu care a
făcut declaraţii îndreptate
împotriva integrităţii teritori-
ale a ţării noastre, incita-
toare la separatism etnic
teritorial şi de încurajare a
minorităţii secuieşti de a re-
aliza practic autonomia
teritorială?! Niciodată! 

El continuă să vină
în România ori de câte ori
doreşte şi să încalce
legislaţia românească
facând declaraţii ostile stat-
ului român sau participând
la manifestări de promovare
a cultului unor fascişti un-
guri, notorii în lume, ca
Nyiro Jozsef! 

De reţinut că legat
de acest moment laureatul
Nobel Elie Wiesel a returnat
Ungariei o decoraţie primită
ca urmare a implicării şi
participării lui Kover Laszlo,
preşedintele Parlamentului
Ungariei, la ceremonia
legată de fascistul ungur
Nyiro Jozsef care s-a
desfăşurat în România, în
luna mai a.c. În paralel,
organizaţiile evreieşti 
din ţară dar şi cele
internaţionale au protestat
dur faţă de această acţiune.

Faptul că România
a greşit şi nu l-a declarat pe
Kover Laszlo persona non

grata o dovedeşte şi poziţia
pe care a adoptat-o, ulterior,
Parlamentul Israelului –
poziţie care trebuie să fie a
oricărui stat demn şi  re-
spectat – care i-a retras
invitaţia trimisă anterior lui
Kover Laszlo de a participa
în luna iulie a.c. la comemo-
rarea lui Raul Wallenberg,
un diplomat suedez care a
locuit în Ungaria şi a salvat
viaţa a mii de evrei în timpul
Holocaustului, după impli-
carea acestuia în comemo-
rarea fascistului horthyst şi
szalasist Nyiro Jozsef, în
România.

În acest sens, cuvin-
tele lui Reuven Rivlin,
preşedintele Parlamentului
Republicii Israel, sunt
elocvente: „Aţi ales să
participaţi la acest eveni-
ment şi v-aţi declarat de-
schis solidaritatea cu o
persoană a cărui partid,
împreună cu Guvernul Un-
gariei, a cooperat cu crimi-
nalii germani nazişti în
realizarea programului lor
de anihilare a Poporului
Evreu”( www.dantanasa.ro).

Dar ce au făcut
autorităţile statului român şi
în acest caz? La fel, nimic,
în fară de a accepta o nouă
umilinţă şi sfidare din partea
lui Kover Laszlo
permiţându-i să revină în
România, la puţin timp, ca şi
când nimic nu s-ar fi întâm-
plat, şi să susţină în campa-
nia electorală PCM-ul, 

partid extremist şi
anticonstituţional al minori-
tarilor secui care acţionează
împotriva integrităţii teritori-
ale a României!

Însă cea mai
recentă mostră de umilire şi
sfidare a României este
oferită de Oszkar Fuzes,
ambasadorul Ungariei în
România, care a declarat că
autonomia teritorială este
singura soluţie de compro-
mis pentru  minoritarii
maghiari în raport cu statul
român şi aceasta va fi
obţinută!!!  

O decriptare de-
osebit de reuşită a
afirmaţiilor acestui personaj
face Bogdan Diaconu pe
blogul său -www.bogdandi-
aconu.ro- sub titlul „Am-
basadorul Ungariei atacă
stabilitatea din România la
comanda Guvernului său
extremist respins de toată
Europa”, din care redăm
următoarele: „Nu autonomia
este soluţia de compromis
pentru maghiarii din Româ-
nia, ci buna convieţuire între
etnii, precum şi descura-
jarea acţiunilor care au ca
scop dezmembrarea statu-
lui român prin diferite forme
mascate sau evidente de
autonomie, enclavizare şi
separatism. 

Maghiarii din Româ-
nia nu au nevoie de com-

promisuri pentru că au parte
de tot respectul şi
beneficiază oricum de mai
multe drepturi pentru
minorităţi decât în multe
state europene. În schimb,
drepturile românilor din
zonele controlate de politi-
cienii maghiari nu sunt re-
spectate! 

Ambasadorul Un-
gariei, ca şi ceilalţi politicieni
manevraţi de Budapesta, nu
doresc autoguvernarea
maghiarilor, ci voturile lor,
iar apoi controlul şi manipu-
larea lor de către guvernul
extremist şi anti-românesc
din Ungaria care nu are ce
să le ofere cetăţenilor săi
decât fantoma unui sepa-
ratism etnic aberant în
speranţa că vor fi menţinuţi
la putere… Non-excelenţa
sa Ozskar Fuzes nu este,
de altfel, la prima atitudine şi
acţiune împotriva României,
el remarcându-se de la în-
ceputul activităţii sale în ţara
noastră prin venerarea crim-
inalului de război Wass Al-
bert şi prin demersurile
făcute pentru dezbinarea
cetăţenilor statului român în
Transilvania…

Singura autonomie
de care are nevoie orice
cetăţean român de altă
etnie este aceea a drep-
turilor garantate de
Constituţie pentru toţi.

Orice altă discuţie
despre autonomie este clar
o încercare de destabilizare
a statului român şi de ag-
itare a unor conflicte in-
teretnice în speranţa unui
câştig politic în zonă.” Nici în
acest caz autorităţile statu-
lui român nu au luat nici un
fel de poziţie! 

De ce Ungaria
sfidează şi umileşte Româ-
nia? Cu siguranţă pentru că
i se permite! Dar, până când
va mai ceda nejustificat
România în faţa politicii ne-
orevizioniste şi revanşarde
a Ungariei? 

Până când  se va
mai permite acestor nostal-
gici bezmeticii ai teoriei hun-
garismului, îndoctrinaţi până
în măduva oaselor de ide-
ologia revizionismului hor-
thyst şovin şi revanşard
antiromânesc, să se com-
porte în România precum
într-un stat vasal Ungariei?!                        

●
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Vânzătorii de iluzii...Vânzătorii de iluzii...

Ion

Măldărescu

AAm scăpat de „lo-
cale”, dar poate vom avea
mai mult noroc la toamnă.
Sus prefecţii, jos prefecţii, sus
primarii, jos primarii! Foamea
clientelei „usele”, căreia i s-a
lipit burta de şira spinării,
după atâta amar de opoziţie
şi aşteptare, a fost potolită
pentru moment. Deşi au
muşcat cu mare poftă din
momeală, în mod sigur, după
şase luni de guvernare, adică
la toamnă, când se numără
iar bobocii din urne, se vor
trezi precum ştiucile, cine ştie
în ce năvod. 

Circul electoral al lo-
calelor a readus în prim plan
pe Constantin Tănase cu
mereu actualele cuplete: „Ne-
am trezit din hibernare/ Şi-am
strigat cât am putut:/ Sus
Cutare! Jos Cutare!?…” De
data asta „ei” au strigat, iar
noi am rostit sotto-voce:
„Pleacă ai noştri, vin ai
noştri…” mormăind ultimul
vers al strofei: „Şi cu asta ce-
am făcut?” Aşa-zisul algoritm
politic practicat după ’89 nu a
adus nimic bun pentru ţară. 

De fapt, se practică
un soi de tribalism feudal – cu
tot ce presupune noţiunea, în
favoarea celor ce deţin
vremelnic frâiele puterii, nu
pe bază competenţei, ci pe
principiul forței și al loialității
față de trib. Există şi „victime
colaterale”, ca să utilizez o
expresie la modă: capetele
sparte de după orice schim-
bare de Putere în România. 

Nu pot fi neglijaţi
spectatorii din amfiteatru –
reprezentând majoritatea
românilor – ce se lasă
conduşi de minoritatea

tribală, cu toţii afectați direct
de luptele gladiatorilor din
arena politicianistă.

Nici nu ne-am
dezmeticit bine din avalanşa
ofertelor electorale, şi „poc”
împuşcătura de la Premiera
Naţională a circului Zambac-
cian, acompaniată de ansam-
blu filarmonic de surle şi
trâmbiţe. Non-stop, gestapo-
viştii mass-media şi-au dat cu
părerea despre agentul cu
cătuşe, 0049. 

Era firesc. Atenţia
„prostimii” trebuie controlată
şi direcţionată astfel încât să
nici nu-şi dea seama că trece
timpul tot în defavoarea lor.
Isprăvile HoRorPaţiilor,
Ponţilor, Orbi-Cărtăreştilor,
El-Udreştilor, Plagicenilor,
miniştrilor şi ale altor
reprezentanţi ai gulerelor
albe, intelectuali „cu ştaif” –
cu sau fără papioane – au
ieşit precum uleiul la
suprafaţa apei, atmosfera
fiind întreţinută ambiental de
invazia omizilor verzi. Este un
act iresponsabil din partea
celor prinşi cu musca pe
căciulă să explice/negocieze
cu atâta nonşalanţă ce
înseamnă să plagiezi.
Oricum ar fi, tot furt intelec-
tual se numeşte!

Vizite princiare

Vizitele repetate ale
prinţului Charles, numai în
ţinutul Transilvaniei, într-o
anumită zonă geografică a ei,
nu au rămas fără ecouri.
Întâmplător sau nu, person-
ajul şi-a cumpărat câteva
proprietăţi – nimic de comen-
tat – însă doar în zone locuite
în majoritate de unguri. De
peste 22 de ani, sub înaltul
patronaj al conducerilor post-
decembriste româneşti, prop-

aganda maghiară zburdă
liberă pe meleagurile miorit-
ice şi duce un asiduu ră-
zboi psihologic împotriva
României. 

În acest sens, se
pare, mişcarea revizionistă
maghiară, direct interesată
de preferinţele membrului
familiei regale britanice, a
tras jar pe turta ei. 

Desigur, nu adepţii ei
sunt de condamnat, ei îşi
urmăresc propriile scopuri.
Vina aparţine conducerii ţării
noastre – în speţă Ministerul
Turismului – care nu i-au sug-
erat să viziteze şi alte
localităţi din Munţii Apuseni
sau din Maramureş, unde ar
fi avut prilejul să ia contact cu
datini şi obiceiuri arhaice,
mult mai atractive. 

Să fie Prinţul Charles
atât de naiv încât să nu-şi fi
dat seama că a devenit un in-
strument al revizionism-
iredentismului maghiar ?
Greu de crezut. Atunci?… Să
fi început o campanie de col-
onizare a Transilvaniei, în
vechiul spirit al perfidului Al-
bion din secolele prece-
dente? În acest început de
mileniu globalist, orice este
posibil în ţara lui Dracula, cu
care, zice-se, aristocratul în
cauză ar avea ceva legături. 

Apoi, au fabricat
savanţii veriga lipsa a darwin-
ismului, şi au fost prinşi cu
oasele în sac. Unui prinţ cu
bani i-a fost mai usor să urce
în arborele geanlogic o stră-
stră-mătusă, taman în Tran-
silvania cea bogată, şi pe
deasupra, rudă cu Dracula.

„Cutia Pandorei”

În comparaţie cu am-
plitudinea negativă a nivelului
de trai, în România,

reprezentaţiile de circ se
succed cu o frecvenţă de in-
vidiat. Să nu fiu înţeles greşit,
respect artiştii de circ,
prestaţia unora dintre aceştia
depăşind graniţele profesiei
şi ale măiestriei. 

Mă refer la „circul”
peiorativ al saltimbancilor de
pe scena politică a Ţării. Pen-
tru ca „spectacolul” stradal să
aibă o pată – sau mai multe –
de culoarea curcubeului,
după toate cele enumerate,
să punem bomboana pe
colivă. Indiferent de ori-
entarea sexuală prostul-gust
iese în evidenţă în mod os-
tentativ, fie în studiourile de
televiziune, fie la Gay-fest,
pentru că așa-i în țara circu-
lui. Dive de „bun-gust”… în-
doielnic, băieți rujați și
machiaţi strident, se plimbau
ostentativ prin faţa celorlalţi,
manifestându-şi apucăturile
jenante. 

Pentru a ne da lecţii
de democraţie, ambasadorul
S.U.A. la Bucureşti, Mark
Gitenstein, împreună cu soţia
sa şi alţi cetăţeni americani,
ambasadorul Marii Britanii,
Martin Harris, europarlamen-
tarul britanic Michael Cash-
man, colegi de preocupări din
Anglia, Germania, Ungaria,
S.U.A. sau Franţa au partici-
pat la aşa numitul „Marş al
Diversităţii” – parada The
Lesbian, Gay, Bisexual &
Transgender (L.G.B.T.) din
Capitala României. S-au
găsit şi autohtoni, precum
Catinca Roman sau Remus
Cernea, care s-au alăturat
manifestanţilor „împotriva
discriminării”. 

Pe un banner era
scrisă „agenda homosexuală”
iar pe un altul, al Ambasadei
Statelor Unite ale Americii în
România, se putea citi: „Stop

violenţei, drepturile L.G.B.T.
sunt drepturile omului”.
Marşul Diversităţii s-a derulat
pe ritmuri de muzică
„delicată” (house, dance, pop
sau rap) şi sub sloganul
„We’re out, proud and not
going to go anywhere” (Ne
asumăm orientarea, suntem
mândri şi nu avem de gând
să plecăm nicăieri), după
cum s-a exprimat europarla-
mentarul britanic Michael
Cashman – prezent la paradă
împreună cu… soţul. 

R e p r e z e n t a n t a
comunităţii minorităţii sexuale
din România a fost Loredana
Groza, susţinătoare a drep-
turile comunităţii L.G.B.T.. „E
dreptul nostru să fim văzuţi,
este un marş al
normalităţii…”

Domnilor înalţi dem-
nitari, astfel de lecţii de
democraţie păstraţi-le pentru
concetăţenii voştri, pentru că
aici, în România mea, am
dreptul de a vă spune demo-
cratic, pe “olteneşte”: Go
Home!

Nu mai vindeţi iluzii
românilor!

„Mă uit şi eu la ei ca
la borcane. N-am nimic cu ei,
nu fac eu legea”, explică un
privitor de pe stradă.

Nici eu nu am, dar
să-şi facă mendrele la ei
acasă, nu pe stradă, în par-
curi sau în văzul lumii. Mă în-
treb: pe timpurile astea de
criză, de unde bani pentru
datu-n stambă pe străzile
Bucureştiului? 

Şi încă ceva: No,
Doamne, dacă asta-i „nor-
malitate”, atunci, noi, ceilalţi –
altfel decât ei – înseamnă că
nu suntem normali. Cât de-
spre mândria de a aparţine
L.G.B.T…, halal mândrie!

●

„Lovitura de stat” a USL-ului„Lovitura de stat” a USL-ului

George

Bara

UUSL a lovit puternic
pozițiile deținute de PD-L, atât
în Senat și Camera
Deputaților, dar și la instituțiile
Avocatului Poporului sau
Curtea Constituțională. 

Nu am să mă leg de
modul agresiv în care s-au
făcut aceste schimbări, care
cel mai probabil se vor dovedi
ca fiind ilegale. Dar până la
urmă unele lucruri au sens. 

Nu se putea continua
cu Anastase și Blaga la șefiile
celor două camere, 
atâta vreme cât alianța
conjuncturală USL a devenit
majoritatea parlamentară. 

Dacă țineți minte cum
a încercat PSD ă își dea jos
propriul șef de la Senat, pe
Mircea Geoană, pierzând ast-
fel această poziție, ce se
întâmplă azi nu are de ce să ne
mire. Așa operează PSD-ul, în
stilul mineriadelor din anii
1990.

Portocalii nu s-au sfiit

să strige lovitură de stat. Un
termen un pic mai greu ca și
mineriadă, însă doar un pic. 

Dacă e să analizăm
metodele agresive ale
președintelui Băsescu sau a
guvernului Emil Boc, putem
spune că diferența între modus
operandi nu e mare, doar că
guvernarea USL a comprimat
acțiunile într-o singură zi, un fel
de noapte de cristal transpusă
în ziua caniculară din Româ-
nia.

Ambasadorul SUA a
luat o primă poziție din afară,
Gitenstein a spus că „va fi o zi
neagră” dacă în România se
va întâmpla același lucru ca și
pe vremea președintelui
Roosvelt, care a încercat să
schimbe componența Curții
Supreme cu apropiații săi, fiind
nemulțumit de deciziile
instanței supreme. „Va fi o zi
neagră în istoria României
dacă același lucrui se va în-
tâmpla și aici”, a declarat, pen-
tru Hotnews, ambasadorul
SUA. 

Lovitura dată
componenței memrilor Curții

Constituționale pare cea mai
grea. Această instituție cu
nume greu și atribuții înalte a
devenit doar o unealtă. 

Fie că a fost o unealtă
în mâna lui Băsescu, că devine
acum o unealtă în mână lui
Ponta, pentru români nu are
nicio relevanță. Judecătorii
șantajabili cu dosare SIPA,
care au ajuns să hotărască că
este anticonstituțional ca și
câinii vagabonzi să fie
eutanasiați, pot să se ducă
care încotro, la fel cu măreața
curte constituțională pe care
au transformat-o într-o glumă
proastă. De altfel, dacă unii
plâng pentru instituțiile statului
acum, pentru senat, pentru
camera deputaților, pentru
curtea constituțională, pentru
avocatul poporului, realitatea
este că în România instituțiile
nu au apucat să se maturizeze
niciodată, devenind doar niște
cârpe mânuite de alții.

Din păcate USL s-a
apucat să facă o restaurație cu
iz de mineriadă, dovedind încă
o dată că actorii politicii
românești sunt toți la fel. Că nu

putem spera să plece unii, că
să vină alții. Că pe cine votezi
e absolut irelevant. 

Că degeaba plângem
acum de mama focului lovi-
turile anticonstituționale, vom
trece și peste asta, la fel cum
am trecut peste faptul că
Revoluția ne-a fost furată în
1900 de către FSN, părintele
tuturor partidelor de azi. Ce
contează forma, instituțiile, cu-
lorile și denumirile partidelor,
când noi de oameni și de car-
actere ducem lipsă?

Statul de drept e doar
o vorbă goală și a fost așa de
100 de ani în România În pe-
rioada interbelică aveau loc
alegeri în fiecare an, dacă nu
în fiecare lună. Se dădeau lovi-
turi de stat light, de genul celei
de azi, o dată la săptămână. 

Corupția oamenilor
politici era endemică și
atotrăspândită, la fel ca și anal-
fabetismul sau lipsa drumurilor.

Cu toate acestea,
privim acea perioadă ca pe un
punct de maxim al politicii
românești. Am transformat
politicieni veroși și corupți în

mari personalități.Apoi au venit
comuniștii si au importat
instituții și mentalități din Rusia,
iar urmașii lor le-au tras o
haină europeană. Deci ce
instituții, ce cultură
instituțională, ce oameni
politici?

Poate să nu îmi pese
metafizic sau politic, dar pot
totuși să râd de cei care s-au
bucurat ca proștii că pleacă
unii și vin alții. Prostie tipică de
om fără prea multă minte. 

Priviți la televizor
scandalul toată ziua și apoi
beliți ochii la cursul leu-euro și
la inflație. Adică urmările show-
ului televizat pentru pulime,
restaurația de tip mineriadă. 

La un moment dat
Parlamentul va decide sus-
pendare Președintelui, iar
acesta nu va dori să plece pen-
tru că nu e constituțional. Adică
exact cum a început așa-zisa
Rebeliune Legionară. Și atunci
să vedeți mineriadă, pe bune. 

Vae victis.

●
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Războiul speciilor politice: lăcuste portocalii versus termite roşii-gălbuiRăzboiul speciilor politice: lăcuste portocalii versus termite roşii-gălbui

Cezar 

A. Mihalache

EEste cât se poate de
penibil faptul că şef al Senat-
ului a ajuns un personaj care
are în fişa de activitate
parlamentară cele mai multe
absenţe din istoria post-
decembristă a celor două
camere. Penibil, dar extrem
de elocvent. Pentru că
această impunere vorbeşte
de la sine despre felul în care
va proceda USL la schim-
barea anvagardei politice din
instituții și agenții. După
miniştri suspectaţi de acte de
plagiat, incompatibili şi
aroganţi, după ce a livrat şi
un premier plagiator, ba chiar
impostor la nivelul studiilor,
dacă intrăm în detaliile
pregătirii sale educaţionale,
care și-a asigurat accesul
spre doctorat prin mimarea
absolvirii unui program de
masterat, USL a pus acum în
fruntea celei de a doua
instituţii în stat un chiulangiu
notoriu. Un personaj care nici
măcar în ziua în care i se
punea pe tavă, prin alun-
garea lui Vasile Blaga, funcţia
de preşedinte al Senatului,
nu a catadicsit să ajungă „la
serviciu” într-un timp rezon-
abil.

Penibil este şi faptul
că tot focarul declanşator al
derapajului constituţional al
ultimelor zile a avut ca punct
de plecare un personaj
dovedit ca plagiator. Acest
Victor Ponta, ale cărui frustări
şi orgolii ar fi fost eficient
speculate dacă nu s-ar fi

dovedit că este un ordinar
master copy-paste, aşezat
imperturbabil peste plombag-
ina unei teze de doctorat.
Acest personaj, care nu a
creat nici măcar un loc de
muncă de când a venit în
fruntea guvernului, iar singu-
rul loc de muncă pe care l-ar
putea crea ar fi probabil după
ce ar renunţa la serviciile
bonei filipineze, a ajuns „alfa
şi omega” unei politicii deca-
dente.

Şi au fost multe mo-
mente penibile în activitatea
USL din ultimele zile, mo-
mente jenante care ar fi putut
fi lesne evitate cu o minimă
aplecare spre raţional.

De exemplu, în lupta
pentru Camere, acţiunea de
înlăturare a şefilor rămaşi din
prelungerea post-uselistă a
pecingiei portocalii-ului ar fi
trebuit să înceapă cu şefa
Camerei Deputaţilor, Roberta
Anastase.

Din acel moment, ne-
dreptatea făcută pensionar-
ilor prin hoţia la vot a acesteia
ar fi fost răzbunată, iar USL
ar fi beneficiat de multă sim-
patie din partea populaţiei.
Mai mult, dacă uniunea ar fi
evitat să-l atace din prima
clipă pe Vasile Blaga, al cărui
fotoliu de şef al Senatului îl
viza, şi l-ar fi menţinut măcar
cu o zi mai mult faţă de in-
fractoarea de la Camera
Deputaţilor, mai ales că lui
Blaga nu i se putea reproşa
nimic în felul în care a condus
partea lui de for, toată
această simpatie publică s-ar
fi transformat într-o susţinere
colectivă fără echivoc.

În schimb, atacându-l
şi reuşind să-l înlăture pe
Vasile Blaga, chiar înaintea
îndepărtării Robertei Anas-
tase, USL a ştirbit din credi-
bilitatea acţiunilor sale,
acţiuni developate doar ca o
extensie evidenă a tentaţiei
de a acapara cât mai multe
instituţii ale statului. De a-şi
extinde tentaculele partidului-
stat peste cât mai multe
structuri, generând în acest
fel impresia aplecării spre
exerciţiul dictatorial.

Este adevărat, cel
mai vizat era Vasile Blaga,
alungarea acestuia fiind sin-
gurul mijloc de a-l aduce pe
Crin Antonescu în apropierea
posturii de preşedinte interi-
mar, după suspendarea lui
Traian Băsescu. Dar felul în
care a înţeles USL să
acţioneze, într-o copie a
abuzurilor de altădată a
pecinginei portocalii, o copie
la viteză mult mai mare însă,
peste limitele de acceptare a
unei societăţi dornice de
sânge politic portocaliu, a ridi-
cat nenumărate semne de în-
trebare. Iar de aici până la
apariţia stării publice în care
piaţa a început să reclame
riscul de dictatură, dar cu
adresabilitate față de noii
veniţi la putere, nu a mai fost
decât un pas.

Aşadar, jocurile au
fost făcute, Crin Antonescu
ajungând în antecamera
Cotrocenilor. Acolo unde, ca
eventual preşedinte interimar,
va avea ocazia să înţeleagă
clenciul în care a intrat. Căci,
pentru a mulţumi PSD pentru
şansa dată de a fi preşedinte-

interimar, va trebui probabil
să accepte graţierea lui
Năstase, deținutul N 0049.

Or, Antonescu a fost
prins la mijloc destul de indis-
cret. Dacă va face acest pas
îşi va atrage oprobiul unui
segment larg al electoratului,
minimizându-şi şansele în
confruntarea reală pentru
mandatul de preşedinte al
ţării. Dacă va refuza însă
această graţiere, va semna
practic actul de deces al USL,
conflictul cu social-democraţii
fiind inevitabil.

Acum este greu de
spus ce va decide, dacă va fi
în această situaţie, Crin An-
tonescu în funcția de
preşedinte interimar al ţării.
Dar unele semnale de atitu-
dine se fac deja simţite, lid-
erul liberal subliniind că va fi
un preşedinte interimar care
nu se va comporta ca un
preşedinte de ţară cu drepturi
depline, aşa cum s-ar aştepta
PSD, ci, mai de grabă, ca un
şef al Senatului însărcinat
vremelnic cu funcţia de
preşedinte interimar. Ceea ce
ar fi o poziţionare corectă faţă
de ţară, dar o lovitură sub
centură pentru PSD.

Oricum, toate aceste
toane politice vor avea în final
şi un cost material cât se
poate de substanţial. Dincolo
de prăbuşirea monedei
naţionale, pierderea a noi şi
noi trepte din raiting-ul de
ţară, creşterea costurilor de
împrumut bancar, costurile în
sine ale referendumului vor
scoate din buzunarele
românilor alte zeci de mil-
ioane de euro. Şi pentru ce?

Pentru a rezolva, de fapt,
graţierea lui Năstase Adrian?!
Mult prea scump acest act de
clemenţă, ceea ce ar fi un alt
motiv pentru ca Antonescu,
dacă vrea să aibă un viitor ca
preşdinte ales, să nu accepte
acest troc.

Într-adevăr, PSD a
câştigat, într-o singură zi,
multe bătălii. Dar pe termen
mediu şi lung a fragilizat uni-
tatea USL. Singura etichetă
care o desparte de dezgustul
şi asocierea cu imaginea
structurile feseniste şi
pedeseriste sub care a fiinţat.
Iar din acest capriciu, social-
democraţii riscă să piardă din
încrederea electoratului. Acel
electorat care avea cu totul şi
cu totul alte aşteptări. Pentru
că USL a venit la putere strict
pe seama urii pe care o
aveau oamenii faţă de
pecinginea portocalie. Și pe
care a dus-o la putere nu
pentru a se transforma într-
un alt „regim”, care să
folosească aceleaşi mijloace
abuzive, ba, mult mai con-
centrate pe intervalele de
derulare şi, în consecinţă,
mult mai usturătoare pentru
electorat, ci pentru a-i oferi
ceea ce i-a promis. Căci, țara
nu a ales masiv USL la
alegerile locale pentru a în-
locui roiul de lăcuste porto-
calii cu un muşuroi de termite
roşi. Care vor roade până şi
aşchiile lăsate de vechea put-

ere… ●

Iulian

Chivu

AAșa-zișa sesiune
extraordinară a Parlamentu-
lui de la București cu
măsurile ei radicale, inițiate
de USL doar în temeiul unei
majorități liniștitoare a vizat
marți instituția Avocatului
Poporului, iar mai apoi
președinții celor două
camere, așa încât însăși
Curtea Constituțională își
exprimă temerea că va fi
atacată de acest val de
schimbări discutabile în
temeiul lor legal. 

Victor Ponta, consid-
erând că lasă în urmă culpa
plagiatului și manevrele de
la Ministerul Educației, ca și
pe cele de la Monitorul Ofi-
cial, de la Televiziune, de la
Institutul Cultural Român, 
că va trece neobservată
majorarea prețului la en-
ergie electrică, crește-
rea șomajului, neachitarea
integrală a celor 25 de pro-
cente din salariile bugetar-
ilor  reținute din rațiuni de
criză pe timpul Guvernului
Boc, amenințarea coplății în

Sănătate, a luat cu asalt
înseși instituțiile democrat-
ice după un plan care a fost
asimilat drept lovitură de
stat, cu diferența că de

această dată nu a fost
folosită forța armată.

Încercăm convin-
gerea că mentorul PSD, oc-
togenarul Ion Iliescu, nu a
fost consultat în legătură cu
această stratagemă, el fiind
adeptul unor tactici neo-
moscovite mai atente cu
imaginea în afară a partidu-
lui său. 

Nici parlamentarii
majorității nu au fost în
cunoștiință de planul urzit
de cei doi copreședinți USL,
ceea ce îi dă motive lui

Vasile Blaga să acuze o
lovitură de stat. Succe-
siunea evenimentelor a fost
năucitoare și a atras atenția
celor mai importante cance-
larii europene și de peste
Ocean. 

Îngrijorarea se face
auzită de la Burxelles la
Washington și de la Londra
la Moscova. Însuși am-

basadorul SUA la București,
Mark Gitenstein, declară si-
multan cu ceea ce se petre-
cea în Parlamentul nostru
că este îngrijorat de
amenințările la adresa
independenței instituțiilor
democratice din România,
după cum citau jurnaliștii de
la Europa Libera și de la alte
posturi de radio și televiz-
iune din Occident.

Mai mult, Curtea
Constituțională solicită Par-
lamentului și Președintelui
să ia act de amenințările
care planează asupra aces-
teia: „Toate atacurile din ul-
tima perioadă echivalea-
ză cu desființarea 
Curții Constituționale în
componența actuala
stabilită pe baza
Constituției”, se arată în co-
municatul de presă al aces-
tei înalte instituții
judecătorești. 

Și fiindcă „se încalcă
în mod flagrant Constituția,
normele democratice și
principiile statului de drept,
cu consecințe grave, prin
precendentul care se
creează și prin deprecierea
imaginii internaționale a

țării”, Curtea se adresează
totodată și Comi-
siei Europene pentru
Democrație prin Drept de la
Veneția, Conferinței Curților
Constituționale din Europa
și altor instituții europene. 

Dar cu toate aces-
tea, opinia publică din
România rămâne în
espectativă și așteaptă de la
alții să oprească valul care
ne poate scoate din Europa.

Evenimentele curg
imprevizibil, dar ele țintesc
cu siguranță suspenda-
rea președintelui Traian
Băsescu și instalarea la
Cotroceni a lui Crin An-
tonescu, adus în fruntea
Senatului în condițiile am-
intite, ocolind votul elec-
toratului, după regulile
loviturii de stat, așa cum
aprecia Vasile Blaga, opinie
căreia îi subscriu cei mai lu-
cizi dintre români.

●

Opriți valul, că ne scoate din Europa!Opriți valul, că ne scoate din Europa!


