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„Gura lumii numai pământul 

o astupă.”

- Anton Pann
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Şi „Zeus” aprinse flacăra…Şi „Zeus” aprinse flacăra…

Cezar
A. Mihalache

ÎÎn competiţia electorală
a referendumului, cel mai bine
pare a se plasa (încă)
preşedintele interimar Crin An-
tonescu. Şi este şi explicabil din
moment ce Traian Băsescu a
acceptat transferul confruntării
politice dinspre el şi Crin An-
tonescu spre USL şi PDL. De
fapt, şi el dar, mai ales, PDL ar
fi trebuit să stea de o parte,
lăsând USL să se erodeze sub
argumentele economice 
ale zilei. Pentru că, deloc
paradaxal, principalii adversari
ai USL în această perioadă
sunt prăbuşira leului, creşterea
preţurilor la combustibili,
sancţionarea ţării cu reduce-
rea reiting-urilor, scumpirea 
împrumuturilor pentru macro-
economie, retragerea investito-
rilor (şi este cu adevărat ridicol
ca o mare companie olandeză,
care nu a plecat sub mandatul
lui Traian Băsescu, adversar
declarat al mărfurilor olandeze,
să-şi anunţe retragerea sub gu-
vernarea USL!)…

Traian Băsescu ar fi
trebuit să stea pur și simplu de
o parte, fie şi doar continua de-
valorizare a leului contând mai
mult decât orice slogan de
captare a electoratului lansat
de către președintele proaspăt
suspendat. Dar asta ar fi
funcţionat doar dacă ar fi avut
grijă să-i ţină departe de ochii
electoratului pe „greii” PDL-ului.
Căci, nici dacă ar fi ieşit el sin-
gur în faţă, pentru a desfiinţa
„argumentele” USL-ului, nu ar fi
generat atâta dezgust precum
readucerea în public a imaginii
încă portocalii a democrat-liber-
alilor.

Dacă preşedintele sus-
pendat s-ar fi limitat să intre
doar el în „ringul” confruntării
electorale, ar fi avut cu mult mai
mult succes. I-ar fi fost mai uşor
să-şi desfiinţeze, fie şi indirect,
adversarul, netrebuind decât să
scoată în evidenţă derapajele
actualei puteri. Să sancţioneze
public acţiunile unui ministru de
externe care a desfiinţat abuziv
majoritatea secţiilor de votare
din Diaspora. Să ridiculizeze
reacţia unui ministru al
Educaţiei care a găsit ca soluţie
la rezolvarea problemelor de la
Bacalaureat desfiinţarea…
liceelor care nu au avut pro-
movabilitate. Sau să ia în
derâdere lamentările ministrului
Muncii care se pângea, cu ochii
umezi, vorba „suspendatului”,
că nu poate repune în drepturi
tinerele mame pentru că parla-
mentul nu mai lucrează, chiar
dacă declaraţia era făcută în
plină sesiune extraordinară. 

Or, revenind la acelaşi
ministru abramburit al

Educaţiei, era suficient să
scoată în evidenţă şantajul
făcut de acesta la adresa
facutăţii care l-a făcut „dottore”
pe Victor Ponta, Ecaterina An-
dronescu permiţându-şi să
ameninţe instituţia cu (evident!)
desfiinţarea dacă se  va dovedi
plagiatul lui Ponta. Practic, un
avertisment direct la adresa
comisiilor de analiză care, dacă
vor să-şi păstreze catedrele şi
instituţia, să aibă grijă la verdic-
tul pe are îl vor da.

De aceea, Crin An-
tonescu pare a fi încă favorit.
Mai ales după şarja de pop-
ulism pe care a lansat-o după
ce Europa a început să-l tragă
de urechi pe prim-plagiatorul
ţării, master copy-paste Victor
Ponta, afirmând că
„Președintele României, deplin
sau interimar, nu primește or-
dine și dispoziții de la nimeni”.
Asta ar fi sunat însă bine doar
dacă Antonescu ar fi fost
preşedinte acum mai bine de o
jumătate de veac, când adver-
sarul „ideologic” răsărea cu
pretenţii şi impuneri de la
Răsărit. Dar a sunat total
nepotrivit într-o Europă în care
suntem parte cu drepturi şi
obligaţii pentru că noi am vrut
să fim parte a acestei familii. Și
totuși, Crin Antonescu a fost cât
se poate atent la detalii! Căci, la
prima vedere, pentru a nu-l
suspecta de îngâmfare şi ac-
cese spre egocentrismul care a
născut monștrii în istoria
României, el nu ar fi trebuit
poate să vorbească de
„preşedintele interimar al
României”. Adică de el! Ci ar fi
trebuit să spună că „România
nu acceptă ordine de la ni-
meni”. Știa însă că, în acel mo-
ment, UE i-ar fi pus pe masă
articolele tratatelor semnate la
aderarea ţării şi pe parcursul
integrării…

Dar, Crin Antonescu
este cel ce a marchat la nivelul
electoratului român, în vreme
ce Traian Băsescu a acumulat
noi erori în felul de abordare a
strategiei de campanie.

În primul rând, a con-
trapus ca forţă de răspuns pro-
priul partid. I-a adus în faţă pe
aceia de care ţara s-a săturat,
adunându-i la un loc pe scena
potestelor PDL, fie ei şi
îmbrăcaţi în alb, tocmai pe cei
ce au nenorocit ţara. Din acel
moment, toate gafle pe care le-
a făcut PSD-ul în scurta dar vi-
olenta sa manifestare, şi care
nu trebuiau decât speculate de
Traian Băsescu, au început să
se estompeze. Pentru că nu
poţi răspunde abuzurilor social-
democraţilor, mai ales după ce
le-ai reclamat în faţa Europei,
aducându-l în prim plan pe Emil
Boc…

Apoi, în loc să scoată
în evidenţă derapajele la care
s-a dedat PSD-ul, preşedintele
suspendat a călcat la rându-i în

picioare legile şi cutumele. Şi-a
afişat ca imagine electorală
Constituţia pe fond tricolor, deşi
legea electorală interzice uti-
lizarea acestor însemne în
campanii. După care a purces
la „subtilităţi” din perioada de
mediocritate a pornirilor noastre
electorale, trecând la gesturi
false. Inclusiv luarea în braţe a
unui prunc, ca mesaj al legăturii
cu viitorul. Imagine de poster pe
care o regăsim la toţi liderii cu
inclinaţii dictatoriale…

O eroare de campanie
cu adevărat monstruoasă a fost
făcută însă în clipa în care staff-
ul lui a pus în scenă aprinderea
unei… flăcări a democraţiei.
Eroare capitală! În primul rând,
nu Traian Băsescu era cel
chemat să aprindă torţa
democraţiei. Nu după ce a stat
opt ani la putere, strivind tocmai
democraţia. Căci nu poți să nu
te întrebi: de ce nu a aprins
această „torţă” mai de mult. Și
apoi, aprinderea de către el a
acestei flăcări metaforice a
generat încă un semnal con-
stroversat. Dacă preşedintele
aprinde el flacăra democraţiei,
atunci nu înseamnă că tot el
este şi cel ce o poate stinge?
Când vrea…

De fapt, lucrurile sunt
cât se poate de clare: retrăim
cercul vicios al repetării
abuzurilor din ultimii opt ani.
Cercul a fost preluat însă din
mers de USL şi rostogolit la o
viteză cu mult mai amețitoare,
social-democraţii şi liberalii
reuşind să comprime în doar
câteva zile opt ani de abuzuri.

Or, în loc să-i fi lăsat să
se rostolească singuri şi din Is-
torie, trebuind doar să
evidenţieze derapajele noii put-
eri, Traian Băsescu a scos în
faţă… PDL. Care, fie şi pentru
cele câteva ore cât s-a lăfăit în
prima reprezentație publică de
după debarcare, în cadrul
acţiunii de la Cluj-Napoca, a
reuşit să recompună acel cerc
al abuzurilor la care s-a dedat
şi PSD-ul.

Astfel, PDL şi Traian
Băsescu au confiscat imaginea
Constituţiei României, au filirtat
cu imaginea specifică dictato-
rilor lumii (şi Stalin a pozat cu
prunci în braţe în momentele de
încordare socială) şi au aruncat
o pată peste Jocurile olimpice,
încercând o analogie tembelă
între flacăra Olimpului şi flăcăra
democraţiei aprinse de însuşi
„Zeus”.

●

Un test pentru poporul românUn test pentru poporul român

George
Bara

PPonta, Crin şi
Băsescu au impresia că ref-
erendumul din 29 iulie îi
priveşte pe ei. Că e vorba
de PD-L, de USL, de Crin-
preşedinte sau de Băsecu-
preşedinte. De fapt, totul e
un test de sănătate mentală
şi de caracter. Dar nu pen-
tru politicieni, ci pentru
poporul român.

E un test de
sănătate mentală pentru că
românii suferă fără să ştie
de un fel de schizofrenie
politică. Fiecare crede ceea
ce vrea, şi nu neapărat
ceea ce aude, ce
compilează, ce înţelege.
Românii trăiesc într-un fel
de tărâm fantastic. 

Am văzut asta dis-
cutând cu tot felul de oa-
meni, de toate vârstele şi
toate categoriile. Nu
contează nivelul intelectual
sau poziţia socială. 

După revoluţie a
fost foarte important să
arătăm că putem avea pro-
priile opinii sau convingeri,
încât ne-am autocondiţionat
să credem ce ne place,
niciodată confruntaţi cu re-
alitatea. 

De exemplu acum,
când miza referendumului
este demiterea lui Băsescu
şi nu faptul că Ponta a pla-
giat. Aşa se cântăresc lu-
crurile. Vrei să scapi de
Băsescu sau nu. Mai poţi
cântări lucrurile printr-o
analiză pierzi-câştigi. 

Eu de exemplu mă
gândesc cât ma costă la
buzunar deprecierea leului,
la ratele lunare şi cât de
mult îmi afectează asta
traiul de zi cu zi. Adică toate
demersurile USL pentru

demiterea lui Băsecu au
logică, dar dacă mă
afectează atât de direct la
cursul de schimb, oare
până la ce valoare merită
această răzbunare? 4,7 sau
4,8? Este o logică pe care o
urmez personal şi pe care
nu o voi dezvălui niciodată
public. Dar mai important
este testul caracterului. Se
vor putea mobiliza românii
să îl demită pe Traian
Băsescu? 

Potrivit Legii Refer-
endumului e nevoie de 50%

+ 1 din românii cu dreptt de
vot pentru validare, adică e
nevoie de peste 9 milioane
de români să iasă din casă
şi să meargă la vot. 

E a doua şansă pe
care românii o au în ultimii
22 de ani, să arate că pot
decide ceva. Că pot
sancţiona un om cât un sis-
tem, pe Traian Băsescu,
care este fără dubiu vina a
celor mai multe rele din
România ultimilor ani. Nu a
tuturor relelor şi este fără
doar şi poate artizanul unor
lucruri bune. 

Aceste lucruri tre-
buie din nou analizate şi
românii trebuie să meargă
la vot. Dacă nu vor merge,
înseamnă că îşi merită
conducătorii, că nu mai au
voie să se plângă. Ştiu,
după Băse vin alţii, la fel de
răi şi hâtri. Aşa şi? 

O călătorie de un
milion de kilometri începe
cu un singur pas. Status
quo-ul nu e niciodată bun, e
piedica progresului, a
evoluţiei şi instaurează
gerontocraţia la putere. E
mereu nevoie de schim-
bare, preferabil în bine.

A venit şi momentul
poporului român, chit că nu
îşi dă seama.

●
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Invadaţi sau invadatori?Invadaţi sau invadatori?

Ilie
Șandru

ÎÎntr-o veselie devenită
obişnuinţă aproape cotidiană,
publicaţiile de limbă maghiară
din România se întrec în a ne
ponegri în fel şi chip, fără nici o
reţinere, fără pic de ruşine, de
mai bine de două decenii, fără
ca nimeni să mişte vreun
deget, spre a le atrage măcar
atenţia că ceea ce fac
depăşeşte orice limită a
bunului simţ, ca să nu ai
vorbesc de legile ţării.

O fac bazându-se,
probabil, pe ,,dreptul la liberă
exprimare a gândurilor, a opini-
ilor (…) prin viu grai, prin scris,
prin imagini” (Art. 30(1) 
din Constituţia ,României).
Aceleaşi prevederi le au în
vedere, cred, şi cei ce au
obligaţia de a aplica legea. E
mai simplu şi mai comod aşa. 

Numai că dumnealor
nu ar trebui să uite – mai ales
să nu se facă a uita! – că
acelaşi Art.30(7) precizează că
,,sunt interzise prin lege
defăimarea ţării şi a naţiunii
(…) incitarea la discriminare, la
separatism teritorial. Aceasta
cu atât mai mult cele de mai
sus trebuie  să fie respectate
de către mijloacele de infor-
mare în masă, din moment ce
Art.31(4) prevede în mod ex-
pres acest lucru: ,,Mijloacele
de informare în masă, publice
şi private, sunt obligate să
asigure infirmarea corectă a
opiniei publice”. 

Dar ce fel de ,,infor-
mare corectă” a opiniei publice
asigură, de exemplu, publicaţia
,,Szekely hirmondo”, nr.53 din
2012, care se întreabă,
maliţios: ,,În ce Românie
trăim”? Şi nu are nici o reţinere
de a răspunde printr-o
minciună neruşinată: ,,trăim în
acea Românie care până în
ziua de azi persecută cu
violenţă sute de mii de

maghiari care i-au fost alipiţi”.
Oare nu ar fi cazul ca autorul
respectivului articol, Csergo
Zoltan, să răspundă pentru
această afirmaţie mincinoasă
şi calomnioasă, în conformitate
cu prevederile Art.31(4)?

Nu cumva să se
creadă că publicaţia de mai
sus este singura în ale cărei
pagini apar astfel de mizerii la
adresa ţării ai cărei cetăţeni
sunt şi autorii unor astfel de ar-
ticole. După cum nici Csergo
Zoltan  nu este singurul ziarist
de etnie maghiară care ne
împroaşcă cu noroiul minciunii
şi al calomniei. 

Publicaţii (cotidiene,
săptămânale, lunare, trimestri-
ale) precum: Haromszek,
Szekely hirmondo, Szekely
uisag, Csiki uisag, Sekely Nep,
Udvarhelyi Hirodo, Tortenelmi
magazin etc. se întrec în a ne
batjocori, fără nici o reţinere,
fiind pline de invective precum:
,,năvălirea valahilor”, ,,opincile
pline de sânge ale valahilor”,
,,colonizările româneşti în
oraşe cu populaţie preponder-
ent maghiară”, ,,lanţul statului
majoritar”, ,,politica de
deznaţionalizare dusă de statul
român în Secuime”, ,,comunis-
mul venit peste capul nostru ca
o consecinţă nefastă a statului
unitar şi naţional”, ,,în Ardeal,
ungurii sunt loviţi, bătuţi numai
pentru naţionalitatea lor”,
,,România este singura ţară
creată de Trianon, cârpită, care
îşi mai păstrează graniţele de
după primul război mondial”,
,,suntem sugrumaţi de 86 de
ani, uneori mai puternic, alteori
mai încet, însă fără întreru-
pere”, ,,aici pe Pământul Se-
cuiesc, unde noi suntem
locuitorii băştinaşi, să avem
atâta curaj încât să-i cerem
fiecărui invadator, fără rădăcini
aici, să ni se adreseze în limba
maghiară” etc. etc.

Toate aceste invective
şi răutăţi s-au născut şi se vor
naşte şi în viitor din convin-
gerea, pe care politicienii din

Budapesta au cultivat-o cu
grijă în mintea generaţiilor de
unguri, anume aceea a ,,drep-
tului istoric al Ungariei asupra
Tranaivaniei”. Motiv pentru
care, după Marea Unire din
1918, prin care, în mod firesc,
Transilvania, dintotdeauna
românească, a revenit la sânul
mamei sale, România, noi,
românii, am rămas pentru un-
guri nişte ,,invadatori cu opin-
cile valahe pline de sânge”! Noi
şi nu ei, ungurii, am invadat
pământul Transilvaniei ,,pe
care maghiarii îl consideră
drept proprietatea lor, pentru
că strămoşii l-au luat în
stăpânire, fiind de veci ne-
locuit”.

Poate nu aş fi scris ar-
ticolul de faţă dacă nu aş fi citit,
nu demult, într-una din
publicaţiile mai sus amintite, o
altă inepţie. Autorul, Bencze
Mihaly, scrie  despre Universi-
tatea maghiară ,,Franz Josif”
din Cluj, nevoită să-şi mute
sediul la Budapesta ,,în 1919,
după invadarea Transilvaniei
de către români”! Cine sunt
deci invadatorii pământului
transilvănean? Cât de uşor se
poate face răstălmăcirea isto-
riei unui întreg popor! Să ne
mai mirăm oare? Nu cred, din
moment ce minciuna a fost şi
este ridicată la rangul de
politică de stat la Budapesta.
Ştia acest lucru foarte bine şi
Mihai Eminescu, care scria, în
1870: ,,Aceşti oprimatori ai
Transilvaniei sunt oameni care
mistifică unde nu pot contesta
şi mint unde nu pot combate”!

Au ajuns astfel să-l
combată până şi pe Anony-
mus, cel ce poate fi socotit
drept părintele istoriei poporu-
lui maghiar. Nu este adevărat
ceea ce scrie el despre ocu-
parea prin forţă a Transilvaniei
de către unguri, fiindcă, l-a
pătrunderea lor aici, acest
pământ era ,,de veci nelocuit”!

Aşadar, nu este
adevărat că ,,în spaţiul
carpato-dunărean” a existat 

o comunitate permanentă
românească, cum scrie Anony-
mus, şi nici vorbă ca ungurii, la
venirea lor dinspre est, ,,să fi
dat în Transilvania de valahi”! 

De existenţa unor
voivodate româno-slave, pre-
cum cel condus de Menu-
morut, nici pomeneală! Fiindcă
dacă ar recunoaşte cele scrise
de Anonymus, ar trebui să fie
de acord că ei, ungurii, au fost
invadatorii Transilvaniei, ni-
cidecum românii. ,,Spuneţi lui
Arpad, ducele Ungariei, dom-
nul vostru – spune Menumorut
- că teritoriul ce l-a cerut bunei
voinţe a noastre nu îl voi ceda
niciodată, câtă vreme voi fi în
viaţă (…) Nici din dragoste, nici
din frică nu-i cedăm pământ
nici cât un deget”! Aşa scrie
Anonymus.

De unde atunci acel
,,drept istoric al Ungariei
asupra Transilvaniei”?  Cu atât
mai mult cu cât cu cât Transil-
vania n-a fost niciodată
cucerită de unguri, cu
adevărat, fiindcă niciodată nu
a aparţinut Ugariei. Aşa scrie
istoricul ungur Szilagyi Sandor,
într-o lucrare apărută la Bu-
dapesta, în 1886: ,,Transilva-
nia, despărţită prin hotare
naturale de Ungaria, nu a fost
niciodată contopită cu
aceasta”. Niciodată deci Tran-
silvania ,,nu a fost contopită cu
Ungaria” fiindcă dintotdeauna
ea a fost românească! Simon
de Keza, născut la Oradea, în
a sa ,,Cronicom Hungaricum”,
scrisă între 1282 şi 1290, scrie
că ,,ungurii, venind dinspre
răsărit, ca un popor de păstori
nomazi, au trebuit să lupte cu
românii(volohii) şi cu slavii, pe
care i-au gonit de pe aceste
meleagiuri”. 

De atunci acest ţinut
se cheamă ,,Ţara
Ungurească”. Mai mult, toţi
marii istorici ai lumii, specialişti
în antichitatea greco-romană,
precum: Mommsen, Jung,
Homo, Patsh, Altheim etc. au
susţinut, cu argumente

ştiinţifice, formarea poporului
român pe teritoriul străbun al
Daciei daco-romane.

Cine sunt deci
adevăraţii invadatori ai Transil-
vaniei? Ne-o spune răspicat is-
toricul Ioan Lupaş: ,,Către
sfârşitul sec.IX (896) s-a ivit la
hotarele pământului românesc
încă un popor turanic: ungurii,
care erau împărţiţi în şapte
seminţii, cu şapte căpetenii de-
osebite. Conducătorul lor,
Arpad, a reuşit să pună toate
seminţiile sub ascultarea
sa(…) Bieţii noştri străbuni,
buni cum au fost românii de
când sunt ei pe lume, i-au
îngăduit pe unguri să stea
alături de ei, dar cu bunătatea
lor au păţit întocmai ca sobolul
care a găzduit pe arici. Căci
precum ariciul s-a obrăznicit şi
a început să-l înţepe pe cel
care-l ajutase la nevoie, tot aşa
şi neamul unguresc şi-a arătat
colţii! 

Şi după cum ariciul a
stăpânit în casa sobolului, tot
aşa şi neamul cel sălbatic al
ungurilor a ajuns să
stăpânească multă vreme
plaiurile româneşti cele mân-
dre, prin care trăiau odată dacii
cei războinici”.

Ne-o spune, la fel de
răspicat, şi Milton G. Lehrer, în
,,Le probleme transylvain vu
par americain”, având ca subti-
tlu ,,Transylanie terre
roumaine”: ,,Parcurgând Tran-
silvania îţi aminteşti cu zâmbe-
tul pe buze de toate
fantasmagoriile şi elucubraţiile
fanteziilor şovine şi nu te poţi
împiedica de a te adresa
defăimătorilor unei realităţi in-
contestabile cu vorbele:
discutaţi cât vreţi voi, Domnilor,
dar cine oare a creat aspectul
eminamente românesc al
acestui pământ, cine altul
decât poporul românesc”?

Apropo, domnule
Bencz, chiar cine l-o fi creat,
dacă nu poporul românesc?  

●
„Bellum omnium contra omnes”„Bellum omnium contra omnes”

Ion
Măldărescu

MMai e de curs puţină
apă pe gârlă până la împlinirea
unui sfert de veac de la marea
harababură din decembrie ’89,
catalogată de către naivi ca
fiind revoluţie, iar de către
avizaţi – lovitură de stat. Unii
istorici o numesc mai corect,
„evenimentele din 1989″. Încă
din primele zile „After Day”,
„revoluţionarii” de studiou,
luptătorii de palat, distrugătorii
de biblioteci din Capitală au
anunţat cu rafale şi trasoare
curmarea dictaturii şi instau-
rarea democraţiei în România.
Dar ce-o fi aia democraţie?
Cumva „libertatea” jafului
parafat de lege şi intitulat „pri-
vatizare”? Parcă mai ieri prim-
ministrul în pulovăr numea cu
nonşalanţă industria ceauşistă
„o grămadă de fier vechi”. In-
dustria, aşa cum era, devenise
un concurent serios pentru
generosul Occident, aşa că „s-
au aruncat zarurile” şi s-a tre-

cut „Rubiconul”. Încurajaţi de
veneticii, de alogenii din „put-
erea” românească, „investito-
rilor strategici” le-a venit
instantaneu ideea de a
cumpăra, pe rupte, la preţ de
fier vechi şi de a revinde – cu
profituri imense şi pe bucăţi –
marfa cumpărată, la preţul
pieţii, ca produs nou. Aşa s-a
născut Jaful Oficial al
României. Cine s-a ocupat de
detalii? Răspunsul este simplu:
Guvernul, Parlamentul,
Preşedinţii (toţi trei), sub di-
rectele indicaţii preţioase, ven-
ite de la Înaltele Porţi ale
timpului, protejaţi de legile
modificate din mers spre paza
şi folosul profitorilor. 

Pe lângă demontarea,
piesă cu piesă, a industriei
româneşti, a patra flotă
comercială a lumii s-a dus şi
ea pe apa sâmbetei. Pădurile
Transilvaniei au fost
verestoyzate şi exportate la
preţuri „modeste” amatorilor
din vecinătatea apropiată.

Bunurile Armatei
României, „armele învechite”

au fost vândute pe furiş, prin
contrabandă, „pentru un pumn
de dolari”, fie unor traficanţi de
arme, fie direct statelor intere-
sate. Cică acum avem o
armată „modernă” de
profesionişti. Dacă aşa se
numesc mercenarii, sunt de
acord cu noua denumire.
Trăiască Deveselu! Ne-am pri-
copsit cu fregate date de alţii la
casare, cumpărate pe bani grei
ca nave de luptă. Marinarul de
la timona suspendată vroia –
cu orice chip – cumpărarea
sicrielor zburătoare, a
avioanelor F16 de la ameri-
cani. Cineva spunea că sunt
avioane bune. Au fost la timpul
lor, nimic de zis, dar şi I.A.R.
80, şi Messerschmitt 109 au
fost performante… cândva.
Une-or fi dispărut MIG-urile 29
din dotarea Forţelor Aeriene
ale României? 

Iugoslavia, Irak-ul şi
Libia, ţări-poligon, au oferit
posibilitatea verificării „pe viu”
a potenţei militare a jan-
darmilor planetari. Dar vor mai
mult. „Matrioşca” tace şi face,

urmaşii lui Sun-Tzu privesc
lumea oblic, demonstrându-şi
performanţele. Vrem sau nu să
recunoaştem, nesăţioasele
pofte de dominaţie şi de in-
staurare a New World Order au
readus planeta la o nouă eră a
„războiului rece”. Când
„asasinii economici” dau greş,
când apar puţinii care nu-şi în-
covoaie spinarea în faţa noilor
stăpâni, se reiterează, fie sce-
nariul România-’89, fie un fel
de copie a „Zborului 19″ din
1945, reactualizat la
Smolensk, Egiptul, Tunisia,
Libia, în curând Siria şi Iran,
unde iluminaţii se cam
împiedică de Mişa, ursul de la
răsărit.

Revenind la baştină,
circul cu revoluţionarii iernii,
declanşat în primele zile ale lui
2012, apoi disputele dintre
aşa-numiţii politicieni, au bul-
versat viaţa românilor, la az-
imut fiind doar intenţia de a
distrage atenţia poporului de la
problemele spinoase. Ruptă în
bucăţi, societatea românească
a fost revendicată de găştile de

profitori. 
Unii dintre jurnalişti,

interesaţi să se pună sub aripa
vreunei grupări aflate la putere
(sau în opoziţie, tot un drac e),
au creat şi întreţin stările de
confuzie atât de necesare hao-
sului. Auto-intitulaţii „Boierii ai
minţii”, elitele cu sau fără pa-
pion, se dau şi ei în spectacol,
plagiind pe rupte (este şi asta
o modă), sau sfâşiindu-se între
ei pentru „câţiva dolar în plus”.
„Societatea civilă” a devenit o
fantomă fluturată de putere,
peste tot unde se impune o
„motivaţie de credibilitate”. 

În fapt ea nici nu
există. Sindicatele s-au auto-
înmormântat împreună cu
bunurile create din cotizaţiile
„ceauşiste”. 

Peste tot şi peste toate
tronează suverană Legea
Fărădelegii. Da, suntem într-un
război al tuturor împotriva tu-
turor, iar soluţia de ieşire din
marasm se lasă intenţionat
aşteptată. 

●



4 Tichia de politician

Ce ne facem cu Traian?!Ce ne facem cu Traian?!

Gheorghe
Funar

ÎÎntîmplările recente
de pe scena politică
românească au adus în faţa
alegătorilor români între-
barea: ce facem cu Traian? 

Este vorba de Traian
Băsescu, preşedintele sus-
pendat al României, aflat în
faţa unui nou Referendum
Naţional pentru demiterea sa,
la 29 iulie a.c. Recordul
preşedintelui Traian Băsescu
va fi imposibil de egalat.
După alegerile prezidenţiale
fraudate din anul 2004 şi
după implicarea am-
basadorului USA la
Bucureşti, în prelungiri, a fost
declarat cîştigător candidatul
Traian Băsescu, în faţa pre-
mierului Adrian Năstase. 

Pentru încălcarea
gravă a Constituţiei
României, preşedintele Tra-
ian Băsescu a fost suspendat
din funcţie de către Parla-
ment, în anul 2007, prin votul
a 322 senatori şi deputaţi. A
urmat Referendumul Naţional
pentru demiterea sa din
funcţia de preşedinte al
României, în ziua de
sîmbătă, 19 mai 2007, cînd s-
au prezentat la vot 44,45 la
sută dintre alegători. Curtea
Constituţională nu a validat
rezultatul Referendumului
Naţional. 

După ce a fost sus-
pendat în anul 2007, la
alegerile prezidenţiale din
anul 2009, preşedintele
Băsescu obţinea „la
mustaţă”, în faţa lui Mircea
Geoană, preşedintele PSD,
un nou mandat în fruntea
României, după alegeri frau-
date. 

Apoi, din nou,
preşedintele Băsescu 
a încălcat prevederile
Constituţiei României şi iarăşi
a fost suspendat din funcţie
de către Parlament, în ziua
de 6 iulie a.c., cu voturile a
256 senatori şi deputaţi. Pen-
tru a atinge obiectivul de sus-
pendare şi apoi de demitere
a preşedintelui Traian
Băsescu, liderii USL, Victor
Ponta şi Crin Antonescu, au
parcurs mai multe etape
pregătitoare, respectiv:

1) Au achiziţionat în
viu senatori şi deputaţi de la
PDL şi UNPR, asigurîndu-şi o
nouă şi confortabilă majori-
tate parlamentară.

2) Au încheiat un pro-
tocol scris cu UNPR, care s-a
„lipit” de noua Putere (USL) şi
o susţine cu condiţia de a-i fi
păstrate privilegiile acordate
de PDL. S-a trecut sub tăcere
faptul că preşedintele de
onoare al UNPR, senatorul
Cristian Diaconescu, a fost
angajat consilier prezidenţial
la Palatul Cotroceni.

3) Au convenit un
protocol oral cu UDMR şi, în

schimbul susţinerii acestei
organizaţii şovine, extremistă
şi antiromânească, au promis
că, după alegerile parla-
mentare din 2 decembrie
a.c., vor aduce iarăşi UDMR
la guvernare, iar pînă atunci
Parlamentul îl va proteja pe
deputatul Laszlo Borbely, ca
să nu ajungă să fie cercetat
de DNA.

4) Au înlocuit din
funcţii pe Avocatul Poporu-
lui, preşedintele Camerei
Deputaţilor şi preşedintele
Senatului cu reprezentanţi ai
USL, respectiv domnii Valer
Dor-neanu, Valeriu Zgonea şi
Crin Antonescu.

5) Au modificat, prin
OUG, Legea Curţii
Constituţionale pentru ca
aceasta să nu se poată
pronunţa în legătură cu
Hotărîrile Parlamentului, pre-
cum şi Legea referendumu-
lui, astfel încît să poată fi
demis Traian Băsescu din
funcţia de preşedinte a
României, cu votul a jumătate
plus unu dintre alegătorii care
se prezintă la urne.

6) L-au suspendat
din funcţie pe preşedintele
Traian Băsescu în ziua de 6
iulie 2012, pentru că în 6 mai
2010 a anunţat tăierea salari-
ilor şi pensiilor, iar ulterior a
făcut alte declaraţii şi fapte
care încalcă grav Constituţia
României. Ca o ironie a sorţii,
migraţia politică a parlamen-
tarilor PSD şi PNL spre PDL
şi UNPR, promovată şi
susţinută în timpul Guver-
nelor Boc I-V, s-a întors ca 
un bumerang împotriva
preşedintelui Traian Băsescu
şi a fostului partid de
guvernămînt. Foştii aliaţi la
Putere ai PDL, respectiv
UDMR, UNPR şi deputaţii
minorităţilor etnice au trădat
şi au trecut rapid în barca
USL. După votul celor 256
senatori şi deputaţi pentru
suspendarea sa din funcţie,
preşedintele Traian Băsescu
s-a adresat Curţii
Constituţionale, care, în de-
cizia luată, a lăsat să se
înţeleagă că nu au fost
săvîrşite fapte foarte grave
care încalcă Legea
fundamentală a României. În
campania pentru Referendu-
mul Naţional din 29 iulie a.c.,
preşedintele suspendat şi
PDL se vor folosi de această
ambiguitate pentru păcălirea
alegătorilor.

Liderii USL au greşit
şi nu l-au acuzat pe
preşedintele Traian Băsescu
de încălcarea jurămîntului
depus în Parlament, cel de la
art. 82 din Constituţia
României, care este foarte
clar: „Jur să-mi dăruiesc toată
puterea şi priceperea pentru
propăşirea spirituală 
şi materială a Poporului
Român, să respect
Constituţia şi legile ţării, să
apăr democraţia, drepturile şi
libertăţile fundamentale ale
cetăţenilor, suveranitatea,

independenţa, unitatea şi in-
tegritatea teritorială a
României. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu”.

La jumătatea man-
datului prezidenţial, USL
putea şi trebuia să-l acuze pe
preşedintele Băsescu că,
împreună cu Guvernele Boc
I-V şi Guvernul Ungureanu, a
acţionat şi a acceptat, cel
puţin, următoarele:

- scăderea nivelului
de trai al populaţiei şi
creşterea alarmantă a
sărăciei;

- genocidul prin
otrăvirea cetăţenilor cu aditivi
alimentari cancerigeni şi prin
închiderea spitalelor;

- deromânizarea
României prin alungarea
românilor, mai ales a tinerilor
şi a specialiştilor, din Ţara-
Mamă;

- concesionarea
bogăţiilor naturale ale
Poporului Român, la cele mai
mici redevenţe din lume, sta-
bilite de Regimul Iliescu-
Năstase, de numai 3
dolari/baril la ţiţei, 5
dolari/1.000 metri cubi la
gaze naturale  şi 2 euro/1.000
l la ape minerale;

- privatizările în
paguba Poporului Român şi a
Bugetului de Stat impuse de
FMI, Banca Mondială şi
Comisia Europeană;

- situaţia catastrofală
în privinţa atragerii fondurilor
europene;

- creşterea datoriei
externe a României cu peste
85 miliarde euro şi la dobînzi
uriaşe;

- subfinanţarea şi dis-
trugerea sistematică a
Învăţămîntului românesc, in-
clusiv prin închiderea a 3.000
de şcoli (majoritatea din
mediul rural), prin modificări
repetate şi dictatoriale ale
Legii Educaţiei;

- acţiunile
antiromâneşti ale Ungariei şi
UDMR, vizînd autonomia
teritorială a aşa-zisului Ţinut
Secuiesc (fără secui) şi a
Ardealului;

- răstignirea satului
românesc şi politica diabolică
vizînd lichidarea tradiţiilor
strămoşeşti;

- susţinerea intere-
selor unor asasini economi-
ci şi asasini politici în dome-
niul exploatării şi jefuirii
zăcămintelor de aur, argint,
wolfram, uraniu, ţiţei şi gaze
naturale, inclusiv gazele de
şist;

- tăinuirea tranzacţiei
în favoarea statului Israel,
prin cedarea tezaurului
României din primul război
mondial şi a celor 300 de
table mari de aur din tezaurul
de la Sinaia (care au fost con-
fiscate şi s-au aflat la
Moscova din ianuarie 1918,
respectiv 14 septembrie
1944), în contul pretinsei da-
torii pentru cei 400.000 de
evrei victime ale Holocaustu-
lui din al II-lea război mondial,

cifră recunoscută de către
preşedintele alogen al
României, Ion Iliescu, la de-
schiderea Muzeului Holo-
caustului de la Washington.

Cei 256 de parlamen-
tari ai PSD, PNL, PC, UNPR,
UDMR şi deputaţii
minorităţilor etnice care au
votat pentru suspendarea
preşedintelui Traian Băsescu
nu l-au acuzat de încălcarea
jurămîntului depus în Parla-
ment, gîndindu-se că le va
veni şi lor rîndul la demitere,
fără etapa suspendării. 

Se ştie că, în baza
legislaţiei existente, cei aleşi
în funcţia de preşedinte al
României, primar şi
preşedinte de Consiliu
Judeţean pot fi demişi din
funcţie, respectiv să le
înceteze mandatul, dacă
alegătorii decid astfel în urma
unui referendum. 

Singura excepţie şi
cu efecte extrem de nocive
pentru cetăţenii români şi
pentru Parlament o constituie
senatorii şi deputaţii. Cu toate
că sînt aleşi în colegii elec-
torale, parlamentarii nu
răspund în faţa alegătorilor! 

Dacă în colegiile
electorale şi în Parlament
deputaţii şi senatorii: încalcă
jurămîntul depus; nu ţin
legătura cu alegătorii;
migrează de la un partid la
altul, înşelîndu-i şi sfidîndu-i
pe alegători; absentează
nemotivat de la lucrările Par-
lamentului; săvîrşesc fapte
penale; votează împotriva in-
tereselor cetăţenilor etc., ei
trebuie sancţionaţi prin înc-
etarea de drept a mandatului
în urma rezultatului referen-
dumului local din colegiul
electoral. 

Pentru intrarea în
normalitate în viaţa politică,
mai ales în cea parlamentară,
Guvernul Ponta este dator
ca, prin OUG, să modifice
Legea referendumului şi să o
completeze cu prevederi
referitoare la încetarea man-
datului senatorilor şi
deputaţilor în condiţii similare
cu primarii şi preşedinţii Con-
siliilor Judeţene. Astfel, se
pune capăt migraţiei politice
a senatorilor şi deputaţilor,
precum şi jocurilor politice
conjuncturale.

La ultima Conferinţă
de Presă, din seara zilei de 6
iulie a.c., de la Palatul
Cotroceni, preşedintele sus-
pendat Traian Băsescu le-a
cerut altora: „Să aveţi grijă de
ţară şi de oamenii ei!”. Se ştie
că, în timpul Guvernelor Boc,
Ungureanu şi Ponta, au fost
aranjate majorităţile parla-
mentare şi preşedintele Tra-
ian Băsescu putea şi avea
obligaţia să aibă grijă de ţară
şi de oamenii ei. 

Fiind speriat de vari-
anta demiterii din funcţie prin
Referendum Naţional, la 29
iulie a.c., preşedintele sus-
pendat a cerut Guvernului
Ponta să organizeze alegeri

libere şi corecte, iar buletinele
de vot să fie înseriate. Aşa ar
fi normal şi legal: la toate
felurile de alegeri să fie înse-
riate buletinele de vot. 

Astfel ar fi blocată o
mare parte dintre modalităţile
de fraudare a alegerilor. Dar
de ce, în 22 de ani, omul
politic Traian Băsescu nu a
acţionat pentru alegeri libere
şi corecte, inclusiv pentru
înserierea buletinelor de vot?
Rămîne de văzut dacă Gu-
vernul Ponta va hotărî să fie
înseriate buletinele de vot
pentru Referendumul de
demitere a preşedintelui sus-
pendat Traian Băsescu.

Avînd în vedere
harababura în plan legislativ
pe tema numărului de voturi
necesare pentru demiterea
preşedintelui României, nu
este exclus ca Guvernul
Ponta, prin OUG, să decidă
că Referendumul Naţional se
prelungeşte cîteva zile, din
cauza concediilor, a caniculei
etc. Precedentul există, din
anul 2003, la revizuirea
Constituţiei, cînd Referendu-
mul Naţional a fost prelungit
pentru ziua de 19 octombrie
2003, ca să se poată aduna
voturi de peste tot, inclusiv de
pe stradă, din magazine, de
la înmormîntări etc. 

Aşa a fost atunci, sub
coordonarea PDSR. Ce va fi
la 29 iulie a.c. sub controlul
USL (PSD, PNL, PC)? Ce
facem cu Traian? În mod nor-
mal şi după faptele sale,
preşedintele suspendat Tra-
ian Băsescu trebuie demis
prin votul responsabil a peste
10.000.000 de cetăţeni
români!

În 10 iulie a.c.,
preşedintele supendat
Băsescu şi-a început campa-
nia electorală, iar a doua zi a
continuat cu o Conferinţă 
de Presă. Senatorii şi
deputaţii PSD, PNL, PC,
UNPR, UDMR şi deputaţii
minorităţilor etnice au intrat în
vacanţă şi nu fac campanie
electorală în colegii pentru
demiterea preşedintelui sus-
pendat Traian Băsescu.

Luna iulie 2012 este
deosebit de călduroasă, dar
canicula nu poate întrerupe
serialul „Balamucul”, care 
are episoade tot mai
surprinzătoare în noua cam-
panie electorală, prima
desfăşurată în plină vară.

●



Ghimpele Națiunii

De la preşedintele-jucător la preşedintele-portavoce…De la preşedintele-jucător la preşedintele-portavoce…

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn recentul descurs
de la tribuna Cotrocenilor,
deşi avea ca temă raportul
pe justiţie al Europei, Crin
Antonescu a fost mai pre-
ocupat să vorbească 
despre sprijinul lui
„necondiţionat” pentru gu-
vernul Ponta. Iar dacă s-ar fi
oprit aici, poate că nu ar fi
fost atât de nefiresc în ex-
primarea empatiei lui cu fos-
tul copreşedinte de alianţă.
Dar preşedintele intermar a
continuat să înşire laudele
oscarului politic al Cotroce-
nilor şi la adresa USL.

Fără a face măcar o
eschivă de faţadă în formu-
lare politizărilor sale, An-
tonescu şi-a anunţat clar
sprijinul „necondiţionat” pen-
tru USL. Un mesaj de fa-
vorizare politică pe care nici
măcar Traian Băsescu nu l-
a adus la un nivel atât de…
transparent încât pare o sfi-
dare intenţionată.

Or, a vorbi în calitate
de preşedinte al Republicii,
fie şi de la nivelul de interi-

mar, de intenţia unei
implicări „directe şi la
vedere” în campania
electorală pentru referen-
dum denotă ori neghiobie
politică, ori obligaţii faţă de
artizanii intrării în panoplia
şefilor de stat (chiar şi la
nota de subsol a
preşedinţilor interimari), fie
un comportament
nesănătos faţă de ţară. O
sfidare generală faţă de toţi
aceia care aveau alte
aşteptări de la cei ce l-au
alungat pe Traian Băsescu
tocmai pentru comporta-
mentul lui de jucător cu
apucături de preşedinte.

Şi nu este pentru în-
tâia oară când, deşi şi-a
asumat rolul de preşedinte
interimar cu toate obligaţiile
care decurg de aici, inclusiv
necesara distanţare faţă de
politic, Crin Antonescu îşi
dezvăluie, parcă intenţionat,
arogant şi provocator, parti-
zanatul politic.

Mai întâi a fost sfi-
darea pe care a aruncat-o
prin intermediul mitingului
„societăţii civile” de la
Timişoara, acolo unde a
transmis evidente mesaje

politice în favoarea USL.
Au urmat apoi, după

intrarea în linia dreaptă a
campaniei pentru referen-
dum, alte acţiuni de portav-
oce proUSL, de data
aceasta, de o natură şi mai
gravă, fiind folosită chiar tri-
buna Cotrocenilor. 

O tribună la care
președintele interimar
apelează nefiresc de des
pentru a transmite mesaje
ţării. Şi pe care o
batjocoreşte cel puţin la
nivelul la care a făcut-o
preşedintele suspendat.
Pentru că, nefiind vorba de
o campanie pentru alegerile
locale, parlamentare sau
prezidenţiale, ci pentru votul
la referendum, transmiterea
către electorat a „simplului”
mesaj, altminteri firesc, de a
veni la vot, implică politi-
zarea şi manipularea într-o
anumită direcţie a maselor.

Pentru că, prin
structura sa, referendumul
de suspendare, nu lasă loc
mesajelor „neutre”, până 
şi simpla chemare la vot
fiind de natură a fi
părtinitoare taberei adepţilor
suspendării care au nevoie,

în primul rând, de atingerea
acelui cvorum de prezenţă
care să asigure validarea
referendumului.

În fapt, prin acţiunile
sale și prin repetarea ob-
sedant-amenințătoare a
faptului că se va implica di-
rect şi la vedere în cam-
panie, Crin Antonescu s-a
autodenunțat în intenţiile lui
de a se pune la dispoziţia
taberei politice aflate la put-
ere. Iar toate acestea ar tre-
bui să constituie un cap 
de afiş al unei justificate
acţiuni de suspendare a
preşedintelui interimar de
către PDL. Căci, în mod
firesc, acum ar trebui să
asistăm la o reacţie în
oglindă a PDL-ului care,
chiar dacă nu are nici o
şansă reală, ar fi îndreptăţit
să demareze suspendarea
preşedintelui interimar pen-
tru vizibilele încălcări ale
prevederilor constituţionale.

Și totuși, tocmai felul
agresiv în care Antonescu
își promovează intențiile și
acțiunile abuzive este de
natură a ţine în frâu replica
d e m o c r a t - l i b e r a l i l o r ,
provocările venite dinspre

Crin Antonescu, şi care par
a imita voit imixtiunile de
altădată ale preşedintelui-
jucător Traian Băsescu, fiind
atât de prost şlefuite şi arun-
cate cu colţuri atât de viz-
ibile în orgoliile alungaţilor
de la putere, încât nu
puteau să nu nască suspici-
uni.

Pentru că dacă An-
tonescu lansează aceste
provocări doar pentru a a
adânci, în situaţia în care
democrat-liberalii ar acţiona
pentru demararea proce-
durilor de suspendare a
preşedintelui- interimar,
grava criză politică în care
se găseşte deja România,
nu mai vorbim doar de sim-
ple derapaje constituţionale.
Pentru care Traian Băsescu
a răspuns prin suspendarea
din funcţie…

●

Iulian
Chivu

ÎÎn legătură cu
„săptămâna neagră” de la în-
ceputul lunii iulie şi sus-
pendarea lui Băsescu nu
m-am pronunţat până acum.
Am analizat situaţia politică
pe toate părţile şi am aşteptat
un timp să decantez eveni-
mentele politice, care se
succed halucinant de repede.
Încerc să dau la o parte abor-
darea dualistă: în alb sau
negru şi vreau să înţeleg cine
este în spatele suspendării
preşedintelui României. Ca
istoric şi jurnalist de ani de
zile am depăşit analiza
puerilă şi dialectică folosită
de mulţi editorialişti din pe-
rioada războiului mondial
inspirată de filmele ameri-
cane: „băieţii buni” călare pe
bombele de la Dresda şi Hi-
roshima împotriva „băieţilor
răi” care ucid civili în lagăre.

Până la urmă
adevărul înfrânge răul, iar
albul acoperă negru etc.
Zilele acestea, de nu ar fi
destinul poporului şi al  statu-
lui român în joc, mi-ar veni să
râd de polologhia taberelor şi
presei româneşti: pe de o
parte avem tabăra celor a lui
Băsescu, care îmbrăcaţi în
cămăşi albe, ca simbol, al
purităţii şi virginităţii politice,
luptă cu torţa democraţiei în
mână pentru apărarea
Constituţiei, statului de drept
şi democraţiei, iar pe de altă
parte tabăra parlamentară, o

coaliţie de „puşcăriabili”
strânşi uniţi în jurul coruptului
Năstase pentru subor-
donarea justiţiei, confiscarea
statului şi suspendarea
preşedintelui ales, văzut ca o
piedică în calea aşterneri
liniştii politice a lui Iliescu.
Bătălia politică de la TV se
aseamănă cu o piesă de
Caragiale, care i-ar face
invidioşi şi pe Caţavencu,
Trahanache sau Dan-
danache. Nici Băsescu nu a
auzit de Blejnar, nici Ponta de
Iliescu.

Totuşi, faptul că eu
mă respect ca istoric în
primul rând şi apreciez
inteligenţa cititorilor mei nu
pot veni cu o astfel de abor-
dare maniheistă credibilă
doar pentru piţipoancele,
prompteristele şi tonomatele
din presa cumpărată de una
dintre taberele beligerante. 

Nu pot susţine că
MRU, care provine din vârful
elitei securisto-comunistă de
dinainte de 1989, că este un
om de dreapta şi anticomu-
nist sau Victor Ponta, copilul
de suflet al cuplului Năstase-
Iliescu, că este un social –
democrat autentic, ci numai o
relicvă cosmetizată a sis-
temului politic corupt post-de-
cembrist. 

Cred că suspendarea
lui Băsescu face parte dintr-
un plan politic mai larg, girat
internaţional. Ceea ce se
întâmplă zilele acestea la noi
nu este ca în 2007 o simplă
bătălie în cadrul clasei
politice autohtone. Adică o

gaşcă politică s-a apucat de
capul ei să înlăture liderul
unei alte grupări politice,
numai aşa să reinstaureze
„restauraţia” şi să confişte
justiţia.

Primul semnal de
alarmă că acest război inter-
partinic are necunoscute şi
permutări de şah politic as-
cuns este reacţia
internaţională a UE şi SUA,

dincolo de o răfuială politică a
unei ţări aflate la periferia Eu-
ropei. 

Miza este mult mai
mare decât suspendarea lui
Traian Băsescu şi face parte
din jocul geopolitic european
şi mondial. Anumite „plăci
tectornice” în politica
internaţională se fracturează
zilele acestea şi România a
fost prinsă la mijloc. Numai
astfel se explică reacţiile ex-
trem de dure şi viscerale ale

unui Barroso sau Merkel
vizavi de ceea ce se întâmplă
la Bucureşti. Sunt lucruri
politice în subsidiar care
nouă românilor şi presei în
general ne scapă. 

Liderii celor două
tabere politice adversare sunt
sigur că ştiu adevărul, dar nu
doresc sau nu au voie să îl
facă public. Intrăm pe un
teren al supoziţiilor, dar peste

câţiva ani vom afla adevărul
de ce Traian Băsescu a fost
suspendat şi de la cine s-a
primit auschweiss-ul. Pe de o
parte, victoria electorală a lui
Putin în Rusia reconfirmă re-
cuperarea de către Moscova
a influenţei politice şi eco-
nomice în Europa de est.
Poate nu întâmplător Victor
Ponta şi-a angajat firma de
PR a Gazpromului.

Pe de altă parte, am-
basadorul SUA la Bucureşti

Gitenstein îl susţine public pe
Băsescu şi critică acţiunea
USL, dar în acelaşi timp un
important general SUA şi
NATO, Clark, cunoscut în
„grupul asasinilor economici”
face lobby şi consiliere pen-
tru premierul Victor Ponta. 

Avem recent prece-
dentul Ungariei, în care Victor
Orban a refuzat finanţările
Bruxelului şi FMI acceptând
banii chinezilor, devenind ast-
fel „oaia neagră” a Europei. 

Se vorbeşte în presa
rusească că şi Băsescu în
ianuarie anul acesta s-a
înţeles cu China pentru o linie
substanţială de creditare care
să lase FMI pe dinafara con-
trolului financiar asupra
României. Este evident că
suspendarea lui Băsescu şi
organizarea referendumului
are necunoscute politice şi
geopolitice greu de desluşit
astăzi. 

E clar că şi de data
aceasta poporul român
sărăcit de criză, corupţie şi
prăbuşirea leului este doar un
actor nevinovat şi tragic prins
în mijlocul unei vâltori politice
internaţionale. Îmi e tare
teamă că actuala criză ne
poate arunca ca stat nu
numai în afara UE, ar fi cel
mai mic rău, ci, mai degrabă,
în sfere de influenţă gri, la
cheremul Rusiei ori SUA, sau
la dramatice destructurări ter-
itoriale..
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